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اإلهداء

إىل  زوجتي  دانيا  تــوأم روحــي      يف طريق الحياة

إىل  أمــي    تغريد ماليك الحـارس     يف طريق الحياة

إىل  أختي   غنـى  ملهمتي املبدعة     يف طريق الحياة

 إىل  إبنتي    تغريد بـهـجـة قـلبـي   يف طريق الحياة
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املقدمـة

تُعترباليابان بتاريخها وشعبها وحضارتها منوذجاً فريداً ورائداً يف سياق التاريخ اإلنساين 

ومراحل تطوره. هذا التميز كان له دوره أيضاً عىل الصعيد السيايس فاألُرسة اإلمرباطورية اليابانية 

وهي  الحارض.  يومنا  حتى  امليالد  قبل   660 العام  منذ  املرشقة  الشمس  بالد  تحكم  زالت  ما 

الساللة الوحيدة التي مل تتأثر بالتقلبات عىل مّر القرون وبقيت عىل رأس السلطة رغم التغريات 

اإلسرتاتيجية يف بعض املراحل حيث كانت متتلك السلطة املطلقة ويف مراحل أخرى كانت مجرد 

رمز للشعب الياباين العريق وال تتمتع بأي تأثري عىل القرارات املصريية.

ترتبط اليابان بقارة آسيا من جميع الجوانب الجغرافية والدينية والتاريخية واإلجتامعية 

واإلقتصادية. إال أن تجربتها السياسية يف الحكم متايزت فيها عن باقي التجارب اآلسيوية يف التاريخ 

الحديث بكونها سارعت اىل بناء نهضتها التحديثية األوىل يف القرن التاسع عرش دون الوقوع تحت 

اإلستعامر الغريب الذي يسلب خريات الشعوب مستنداً اىل الشعارات الربّاقة، ليتحّول التحديث اىل 

تبعية تخدم مصالح املستعمر.

أسباب اختيار املوضوع ومصدر الوثائق 

إن دراسـة التاريـخ هـي لإلسـتفادة من تجارب املايض يف بناء املسـتقبل لذلـك يُعتربتاريخ 

اليابـان الحديـث تجربـة واقعيـة لدولـة آسـيوية إسـتطاعت النهـوض مرتـني والوقـوف نـداً للقـوى 

 Meiji الغربيـة. ففـي النهضـة التحديثيـة اليابانيـة األوىل خـالل عـرص اإلمرباطـور املتنـّور مايجـي

(1912-1868) إنتقلـت اليابـان مـن النظـام اإلقطاعـي الزراعـي اىل النهـج املركـزي الصناعي، حيث 

ُولـدت الدولـة الحديثـة بنظامهـا السـيايس املركـزي وإحتكاراتهـا املاليـة، يحميهـا جيـش إمرباطوري 
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النهضة  أما  الياباين.  اإلستعامري  النزوع  ويظهر  الدولة  مؤسسات  يف  العسكر  نفوذ  ليزيد  متطّور، 

التحديثية اليابانية الثانية فحدثت يف أعقاب الحرب العاملية الثانية (1941-1945) حيث انبعثت 

اليابان من بني رماد القنابل الذرية لتبني منظومة صناعية متقدمة وضعتها يف مصاف دول العامل 

األول، ولتنافس عىل املراكز املتقدمة يف ريادة دول العامل الصناعية.

منذ أربع سنوات بدأت مرحلة البحث عن املصادر واملراجع املتعلقة بتاريخ اليابان ككل، 

ويف هذه الفرتة املهمة باألخص. عىل صعيد املراجع العربية كان الدعم املعريف واملعنوي من الدكتور 

مسعود ضاهر، حيث إن كتبه هي الرائدة يف العامل العريب فيام يختص بالتاريخ الياباين. مع عدم 

إهامل بعض املؤلفات القليلة التي تتعامل مع تاريخ الرشق األقىص بطريقة شمولية أو مع اليابان 

بإسلوب كيل مبّسط.

يف املقابل، املراجع الغربية غزيرة يف كل ما يتعلق بالتاريخ الياباين، ولقد تّم اإلقتباس يف 

مع اإلتصال مبعظم مؤلفيها، ومراسلة  موثوقاً  غربياً  الدراسة من مائتني وخمسة وخمسني مرجعاً 

الجامعات واملراكز العلمية املتخصصة باملوضوع الياباين، وقمت برحلتني اىل القاهرة حيث حصلت 

اليابانية التي تُظهر  التاريخية  من األستاذ سادوا ساكاي Sadoa Sakai عىل عدد من أهم الكتب 

الرؤية اليابانية لتلك األحداث التاريخية.

عرب  الطرق  بأفضل  تعاونت  الياباين  الربملان  مكتبة  أن  إىل  أُشري  الوثائق  عىل  للحصول 

إرسال الرتجمة االنكليزية للوثائق اليابانية مع ختمها، إضافة اىل صور للوثائق بالكتابة اليابانية. كام 

ساهمت مكتبة جامعة ناكازايك يف ترجمة الكثري من الكلامت اليابانية إىل اللغة االنكليزية، من ثم 

قمت بتعريبها، كذلك حصلت عىل مجموعة وثائق يابانية مرتجمة عرب إذن خاص من الدكتور إيان 

.Ian Nish نيش

 Andrei بالنســـبة للمعاهـــدات الدوليـــة، فقـــد منحنـــي الســـيد أندريـــا كولوموتـــس

لإلطـــالع  إذنـــاً   UNTC املتحـــدة لألُمـــم  التابـــع  الوثائـــق  Kolomoets مســـؤول قســـم 
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واإلستفادة من األرشيف األُممي.

هاري  األمرييك  الرئيس  وثائق  عىل  شخصية  بصورة  حصلت  فقد  األمريكية،  الوثائق  أما 

ترومان من مكتبة ترومان يف الواليات املتحدة األمريكية، كذلك قامت الدكتورة فرانسيس روزنبلس 

Frances Rosenbluth بإرسال وثائق من جامعة يال بطرد خاص إىل بريوت. 

كانت وثائق الرئيس ترومان مبثابة الكنز املعريف، فهي تضم سبعاً وسبعني وثيقة تتألف 

من حوايل ألف ومائتي صفحة، الكثري منها مكتوب بخط يد الرئيس األمرييك نفسه، والعديد منها 

متعلقة  األمرييك  للبنتاغون  إسرتاتيجية  ودراسات  األبيض،  البيت  يف  إجتامعات  محارض  عن  عبارة 

بحرب الباسيفيك. هنا ال بد أن أُشري اىل الوثيقة رقم -34- وفيها ترشيح أربع مدن يابانية للقصف 

األوىل، وكان قد  الذرية  القنبلة  إلقاء  اإلعالن عن  الوثيقة رقم -37- وهي مسودة  الذري، وكذلك 

نهاية االجتامع متت كتابة  الرئيس األمرييك يف 30 متوز 1945، ويف  تّم تحضريها قبل اإلجتامع مع 

التاريخ يوم 6 آب 1945 عىل  لتُلقى أول قنبلة ذرية يف  الرصاص عىل املسودة.  بالقلم  هريوشيام 

املدينة وسكانها. إن اإلستطالع الكامل عىل هذه املجموعة الخاصة من الوثائق إستلزم لوحده سنتني 

من القراءة والتحليل واإلختيار.

خالل سنوات البحث والتحليل والكتابة شاركت بدورتني لغويتني يف الجامعة اليسوعية، 

األوىل تتعلق باملبادئ األولية للغة اليابانية، والثانية مدخل للكتابة باألحرف الصينية. رغم صعوبة 

التجربة ساهمت بتطوير معرفتي الشخصية حول طريقة  اليابانية، إال أن تلك  اللغة  التعامل مع 

كتابة األسامء اليابانية، إضافة اىل أن الدورات اللغويّة كانت عبارة عن احتكاك مع الحضارة اليابانية 

وطريقة التفكري والتحليل الياباين.

كان هـــدف اختيـــار تاريـــخ اليابـــان الســـيايس مـــا بـــني الحربـــني العامليتـــني 

ــني  ــبة للدارسـ ــا بالنسـ ــاً مـ ــة نوعـ ــة املجهولـ ــرتة الزمنيـ ــك الفـ ــىل تلـ ــوء عـ ــاء الضـ ــو إلقـ هـ

ــة  ــم ودور املؤسسـ ــة يف الحكـ ــة املرشقيـ ــذه التجربـ ــن هـ ــتفادة مـ ــك اإلسـ ــني، وكذلـ والباحثـ
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العسكرية يف املجتمع. فاليابان كنموذج آسيوي تدّرجت من النظام الفيودايل إىل الدولة املركزية التي 

تبعتها اإلمرباطورية الشمولية، لتعيش حالياً يف ظّل النظام الدميقراطي.

منهجية الدراسة

بُني منهج الدراسة عىل املوضوعية ومحاولة إظهار وجهتّي النظر اليابانية والغربية. عالجت 

الدراسة تلك الحقبة التاريخية الهامة يف حياة اليابان والرشق األقىص، وكذلك مجمل مناطق وجزر 

محيط الباسيفيك، باإلضافة اىل التعامل الشامل مع املوضوع ككل عرب املراجع والوثائق. تّم اللجوء اىل 

مراجع ووثائق خاصة بكل حدث عىل حدة من أجل إغناء البحث باألدلة والرباهني، وللكتابة بطريقة 

علمية توثيقية بعيداً عن الرسد القصيص الضعيف الربهان والسند.

الفرتة  الياباين يف  التاريخ  تّم االعتامد عىل عدة مداخل نظرية يف رشح وتحليل أحداث 

انتهى  العام 1952 عندما  اليابانية حتى  التوسعية  اإلمرباطورية  املمتدة من عام 1868 مع ظهور 

اإلحتالل األمرييك املبارش وعادت اليابان دولة مستقلة من جديد. تّم التعامل مع كل مدخل عىل 

حدة يف كل فصل مع توضيح التطورات الخاصة بكل حقبة عىل حدة. أما املداخل فهي:

1 ـ املدخل التاريخي: حيث تتبع األحداث عرب املدى الزمني الطويل، مع وضع جدول تسلسل 

الحقبة  تلك  يف  املتتالية  األحداث  سلسلة  لذكر  الدراسة  نهاية  يف   Chronology زمني 

الزمنية، ومن خالل املحطات التاريخية املهمة متّت معالجة التبدالت السياسية والصدامات 

العسكرية، مع إعطاء تفصيالت واضحة مدّعمة بالوثائق واملراجع.

2 ـ املدخل اإلقتصادي: عربه تّم الرتكيز عىل التحديث اإلقتصادي يف كل فصل عىل حدة، علامً 

أن التغيريات اإلقتصادية ووالدة اإلحتكارات الُكربى كان لها أثرها يف سياسة الدولة الخارجية 

ونزوعها نحو التوسع عىل حساب دول الجوار اآلسيوي وبعد ذلك اإلصطدام باملعسكر الغريب 

مبارشة.
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الياباين واألُرسة  3 ـ املدخل االجتامعي: هنا تّم توضيح أثر التحديث والتغريب عىل املجتمع 

الذي تحّمل تبعات  العسكرة عىل طريقة عيش هذا املجتمع املدين  أثر  اليابانية، وكذلك 

الحرب عىل أرض الوطن ويف املستعمرات، وكذلك يف بالد اإلغرتاب الياباين يف القارة األمريكية.

4ـ  املدخل الثقايف: تناول متابعة النهضة التعليمية داخل األُمة اليابانية، وتطّور أنشطتها الدراسية 

يف مختلف الحقبات موضوع الدراسة. وضمن الثقافة متت اإلشارة اىل دور الصحافة والفنون 

يف نرش األفكار القومية املتشددة، ودعم العسكر يف طموحاتهم اإلمربيالية.

يف  الدقيق  اإلسهاب  السيايس  للمدخل  فكان  الدراسة،  هذه  محور  هو  السيايس  التاريخ  إن 

اليابان  فرادة  عن  الحديث  كان  داخلياً,  لنظرياته.  الداعمة  األيديولوجية  رشح  مع  فصل  كل 

وإن  السياسية  التوجهات  ملعظم  الرئييس  الباعث  هو  كان  الذي  اإلمرباطور  حكم  تحت  ومتيزها 

بآسيا  تُنادي  فكانت  اإلقليمية  األيديولوجية  أما  أُممية.  بأيديولوجية  تؤمن  قليلة  فئة  له  تصّدت 

اليابان  التي انضمت إىل جانب  العديد من جامهري الشعوب اآلسيوية  لآلسيويني، ولقد آمن بها 

بحق  فادحة  أخطاء  إرتكبوا  اليابانيني  العسكريني  القادة  أن  إال  الغريب  املُستعمر  مع  يف رصاعها 

الشعوب اآلسيوية التي دانت لحكمهم. أما عىل الصعيد العاملي، فقد تبّنت اليابان طريق املحَور 

األنجلو-أمريكية  اإلمربيالية  لتواجه  الفاشستية  وإيطالية  النازية  أملانيا  مع  فتحالفت  التوليتاري 

السوفياتية. والشيوعية 

إرتبطت تلك السياسة بالنزعة العسكرية، فتّم تفصيل النزاعات الداخلية والحروب الخارجية 

لليابان يف كل فصل عىل حدة مع ذكر أبرز املعارك، ويف الفصل الرابع طغى العمل العسكري عىل 

املؤثرات األُخرى، خصوصاً مع ضخامة الحملة العسكرية التي استهدفت الجزر اليابانية الرئيسية.

والرتقيــم  املضمــون  وعـــرض  الشــكل،  ناحيــة  مــن  الرســالة  بإخــراج  يتعلّــق  فيــام        

يف  اإلقتبــاس  كان  والعرشيــن.  الســابعة  املــادة  يف  الجامعــة  لــرشوط  وفقــاً  تــم  فقــد 
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الهوامش وفقاً إلسلوب Turabian، ويف امللحقات وفقاً إلسلوب M.L.A مع متييز الكلامت اليابانية 

طبقاً ملعايري هذه األنظمة الكتابية.

التعريف بالدراسات األكادميية حول اليابان

إن الدراسات املتعلقة باليابان نادرة يف العامل العريب خاصة مع عدم وجود مراكز أبحاث وكرايس 

دراسات تهتم بالدراسات اليابانية Japanology. من هنا يربز دور الدكتور مسعود ضاهر كرائد عريب 

للتعريف بالتاريخ الياباين الذي يُعترب منوذجاً ألي نهضة عربية مستقبلية. 

الفصل األول: إصالحات اإلمرباطور مايجي وأثرها عىل والدة الدولة اليابانية الحديثة

يُعترب هذا الفصل بداية تحليل مجمل التغريات واألحداث السياسية والعسكرية واإلجتامعية 

والثقافية واإلقتصادية املرتبطة بتلك الفرتة التاريخية.

التي مثلت منوذجاً  املتنّور مايجي  الفصل هو إصالحالت اإلمرباطور  البارز يف هذا  املحّور  إن 

لشعوب العامل التّواقة للتحديث، والنهوض مبعزل عن املركزية الغربية التي ترّوج لشعارات برّاقة 

تؤدي عند تطبيقها للتبعية العمياء، وليس للنهضة املُتبرصة.

من خالل اإلصالحات طّورت اليابان نظامها السيايس الخاص بها، وتبنت ما يناسبها من النظريات 

الربملانية الغربية مام أعطى مجاالً للتحرك الشعبي النهضوي مع الحفاظ عىل املبادئ الشنتوية يف 

تقديس اإلمرباطور.

الفصل الثاين: إنتصار اليابان يف الحرب العاملية األوىل وتوسيع نفوذها اإلقليمي 1914 - 1931

إرتبطت هذه املرحلة بحقبة اإلمرباطور العادل تايشو Taisho، حيث عرفت اليابان دميقراطية التايشو، 

وساد مبدأ الدميقراطية يف الداخل، واإلمربيالية يف الخارج.
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عاشت اليابان عىل صعيد السياسة الداخلية يف ظّل حكومات حزبية دميقراطية.سادت األفكار 

الداخيل  السيايس  الحراك  عىل  املركزية  السلطة  سيطرة  وخفت  املجتمع،  فئات  مختلف  الليربالية 

فقد  الخارجية  السياسة  أما عىل صعيد  املالية.  واإلحتكارات  العسكرية  املؤسسة  أثار حفيظة  مام 

تحّولت اليابان إىل دولة إمربيالية بإمتياز، حيث سارعت للتدخل يف شؤون الدول املجاورة وتحّولت 

اىل الدولة اإلقليمية األوىل. من خالل بروزها اإلقليمي تحّولت اىل قوة مهيمنة عىل الصعيد العاملي، 

فشاركت يف مؤمتر فرساي وسائر املؤمترات الدولية وساهمت يف إنشاء ُعصبة األُمم وكذلك وقَّعت 

عىل أبرز املعاهدات الدولية الساعية إىل الحّد من التسلّح.

الفصل الثالث: اإلمرباطورية اليابانية يف أقىص تجلياتها 1931 - 1941

مراكز  عادت  بصفة رسمية  العرش   Showa الغامر شوا  اإلمرباطور  تويل  خالل سنوات من 

اليابان،  يف  والدولة  املجتمع  قيادة  يف  الريادة  موقع  لتأخذ  واإلقتصادية  العسكرية  القوى 

ورسعان ما بدأت عسكرة املجتمع لتتحول اليابان اىل دولة توليتارية، مع املحافظة عىل فرادتها 

الخاصة. شموليتها  تطبيق  يف 

مع تصاعد العسكرة ُولدت إمرباطورية الحرب اليابانية التي ميكن وصفها بدولة إمربيالية ذات 

نزعة عسكرية توّسعية. كانت األرايض الصينية هي مجال التوّسع الياباين خاصة بعد إنهيار الُسلطة 

املركزية وسيطرة أُمراء الحرب عىل مناطق شاسعة تحظى بكثافة سّكانية وتختزن مواد خام حيّوية.

الدبلوماسية  قدراتها  جميع  وظّفت  قوية  إمربيالية  دولة  والعسكر  املال  رأس  تحالف  أوجد 

واإلقتصادية والرتبوية والعسكرية لفرض هيمنتها اإلقليمية وحامية نفوذها الدويل.أيضاً متت معالجة 

التوجهات الجديدة للتيارات الثقافية واإلجتامعية يف ظّل العسكرة وتوضيح طريقة العسكرة الكاملة 

لإلقتصادي الياباين.
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الفصل الرابع: اليابان يف الحرب العاملية الثانية 1941- 1945

طغى العمل العسكري عىل الحراك السيايس يف تلك الفرتة الزمنية التي سادها جو الحرب، مع 

تفجر الرصاع يف القارة االوروبية. تّم تقسيم هذا الفصل إىل مرحلتني:

املواجهات  كانت  وخاللها   1942-1941 الشامل  الياباين  الهجوم  فيها  حدث  األوىل:  املرحلة 

العسكرية عىل األرض تسري يف صالح اإلمرباطورية اليابانية. باإلضافة اىل الوقائع الحربية تّم توضيح 

اآلثار اإلجتامعية والثقافية إلندالع الحرب مع ذكر الوضع اإلقتصادي يف الداخل الياباين.

ارتبطت كل حملة عسكرية كربى مبؤمتر  للحلفاء، و  املضاد  الهجوم  فيها  بدأ  الثانية:  املرحلة 

يُعقد بني الزعامء الغربيني. فتّم رشح هذا الرتابط وتفصيل التداخل بني الوعيد السيايس والضغط 

العسكري. هنا استخدمت الوثائق الخاصة بالرئيس األمرييك هاري ترومان، وبعضها مكتوب بخط 

يده، إضافة اىل محارض اإلجتامعات يف البيت األبيض والتقارير اإلسرتاتيجية لوزارة الدفاع األمريكية.

الخامتة، تناولت فيها الفرتة اإلنتقاليّة حيث وقعت اليابان تحت اإلحتالل األمرييك املبارش، وظهرت 

آثار الحرب وتداعياتها عىل الدولة اليابانية والشعب الياباين. كانت بداية النهاية لهذا اإلحتالل عام 

1951، مع توقيع إتفاقية سان فرانسيسكو التي بُِدئ العمل فيها عام 1952.

عادت اليابان دولة حرة مستقلة من جديد وتحولت اىل قّوة إقتصادية عاملية يحركها مجتمع 

السلم  يحفظ  مام  مكوناته  من   %  90 من  أكرث  الوسطى   الطبقة  تشكل  والتعليم،  الثقافة  عايل 

اليابان عىل  التي تُعّزز مكانة  الكفاءة املالية  اإلجتامعي وينّمي الطموح الجامعي من أجل زيادة 

الساحة الدولية.
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تقديم
حبيب البدوي يف  قراءة متميزة 

لتاريخ اليابان بني الحربني العامليتني    
                                                         

د.مسعود ضاهر

 

     منذ بداية حكم اإلمرباطور مايجي (1868 - 1912) حتى نهاية الحرب العاملية الثانية،  شهد 

تاريخ  اليابان الحديث واملعارص تبدالت جذرية أدت إىل تثبيت ركائز مجتمع ياباين  متامسك، وقيام 

دولة مركزية تحولت إىل الدولة اآلسيوية الوحيدة ذات الحضور الفاعل يف   النظام العاملي الجديد 

بعد نهاية الحرب العاملية األوىل.

متطور،  ومايل  اقتصادي  ونظام  قوي،  وجيش  دولة عرصية،  دعائم  إرساء  يف  اليابان  نجحت       

ودينامية اجتامعية منفتحة عىل كل ما هو جديد وإيجايب يف العامل. وقد حمت نفسها من مخاطر 

االحتالل الغريب دون أن تحمي شعبها من مخاطر النزعة التوسعية لإلمربيالية اليابانية. 

     متحورت لتجربة التحديث األوىل حول مقولة التحديث من فوق بقيادة اإلمرباطور ويف خدمة الجيش 

الياباين واإلحتكارات. واعتربت تلك التجربة مرحلة انتقالية مهمة يف تاريخ اليابان ما بني هيمنة النظم 

التقليدية القدمية واستيعاب النظم الغربية الحديثة، وتوظيفها يف خدمة إيديولوجيا التحديث اليابانية. 

وتم توصيف الشعار املركزي لتلك املرحلة بشعار:جيش قوي لدولة يابانية غنية.

    كانت االستعدادات العسكرية للجيش الياباين تؤكد عىل والدة نزعة شوفينية يابانية ضد دول 

الجوار بعد تحول اليابان إىل دولة قوية متتلك أحدث األسلحة التي تم توظيفها عىل قاعدة االنضباط 

الصارم تبعا ملباديء البوشيدو. ومتت االستفادة القصوى من شعار إيديولوجي جديد وبالغ األهمية 

ميكن توصيفه مبقولة: تكنولوجيا غربية وروح يابانية.
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اليابانية إىل تضافرعوامل عدة أبرزها: الدور  التحديث  النجاح الرسيع لحركة  يعود الفضل يف 

التعليم  وشكل  القوي.  متناهية،وجيشها  بدقة  املنظم  اإلداري  العرصية،وجهازها  للدولة  املركزي 

العرصي الركيزة األساسية لعملية اإلصالح املستمر والتنمية املستدامة. ولعب القطاع الخاص دورا 

أساسيا عىل جميع املستويات، وبشكل خاص يف املجالني املايل واالقتصادي.

      ومن طريق تعزيز ركائز الدولة املركزية العرصية والقوى البرشية التي تم اختيارها عىل أساس 

معيار الكفاءة الشخصية بالدرجة األوىل، واإلخالص للعمل، لعب الجهاز اإلداري الكفؤ دوراً مهامً 

النظرية  املقوالت  كل  اختبار  عىل  هائلة  بقدرة  تتمتع  البريوقراطية  وباتت  اإلصالحات.  إنجاح  يف 

والطرق الجديدة املستوحاة من النظم األخرى، وتطويعها لخدمة اليابان. واعتربت اإلدارة اليابانية، 

اليابان، إىل جانب  املستمرة يف  التحديث  لنجاح حركة  الثالثة  العام والخاص، الركيزة  القطاعني  يف 

الجيش العرصي، والتصنيع الرسيع الذي أفىض إىل قيام االحتكارات االقتصادية أو الزيباتسو. كذلك 

لعبت مؤسسات الدولة الحديثة الدور األسايس يف نقل املجتمع الياباين بشكل مربمج من مجتمع 

زراعي تقليدي إىل مجتمع عرصي حديث. 

توسعت الدولة اليابانية يف إنشاء البنى التحتية عىل إمتداد مناطق اليابان.ونرشت التعليم   

العرصي عىل نطاق واسع، فأصبحت اليابان من أكرث دول العامل تطوراً يف مجال التعليم ومحو األمية.

الثانية تحددت  العاملية  وطوال الفرتة املمتدة من إصالحات مايجي حتى نهاية الحرب   

السامت األساسية لالقتصاد الياباين عىل الشكل التايل:أجور منخفضة للعامل، تخلف واضح يف القطاع 

الزراعي، متركز حاد للموارد املالية والصناعية بيد االحتكارات اليابانية الكبرية املعروفة باسم زايباتسو 

والتي توزعت مثارها قلة من عائالت الساموراي الكبرية.
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عرفت الدولة العرصية يف اليابان كيف تؤسس،عرب تخطيط طويل األمد،لعملية االنتقال 

إىل مجتمع صناعي متطور خالل عقود قصرية. كام  الياباين من مجتمع زراعي متخلف  باملجتمع 

ساهمت يف التأسيس لحداثة سليمة ومستقرة، إذ كانت الدولة عىل علم مسبق بوجهة التحديث، 

استفاد  كذلك  الخاص.  والقطاع  العام  القطاع  بني  ما  بالتنسيق  خطواته  جميع  قادت  التي  وهي 

املصلحون اليابانيون من الرتاكم اإليجايب،االقتصادي واملايل، الذي خلفته مرحلة العزلة الطوعية ليبنوا 

عليها ركائز لنهضة جديدة مستمدة من إيجابيات العلوم العرصية والتقنيات الحديثة املقتبسة من 

الغرب. ونجح النظام السيايس يف إطالق مقوالت نظرية تتالءم مع أماين اليابانيني يف تطوير بالدهم 

برسعة ليك تتبوأ مكانة متميزة بني الدول العرصية يف العامل. 

    بيد أن التقويم العام لتجربة النهضة اليابانية األول بات موضع سجال حاد بني الباحثني بعد هزميتها 

يف الحرب العاملية الثانية. فقد اعتربها البعض تجربة غري مكتملة، أو غري ناضجة، طاملا أنها خضعت 

للنزعة التوسعية التي قادها الجيش الياباين بعد إعطاء األولوية املطلقة لتحديث القطاعات املرتبطة به 

عىل حساب باقي القوى العاملة يف اليابان. ومنهم من أشار بأصابع االتهام املبارش إىل مبادىء اإلصالح 

الخمسة التي انطلقت منها تجربة التحديث األوىل يف عهد مايجي.

 فبعد أن اقتبست الكثري من العلوم العرصية والتكنولوجيا املتطورة عن الغرب وامتلكت الكثري من 

أرسارها،انتقلت إىل منافسة الغرب بكفاءة عالية. ومل يتنبه الباحثون الغربيون إىل األسباب التي حدت 

باليابانيني لإلرصار عىل التمسك الدائم بكل ما هو إيجايب يف تقاليدهم املوروثة، واالحتفاظ بها حتى 

يف أوج تألقهم التكنولوجي وتطورعلومهم العرصية. وما أثار دهشتهم حتى اليوم أن اليابان ما زالت 

تضع خططها املستقبلية، يف مختلف املجاالت،انطالقا من مبدأ الحفاظ الدائم عىل القيم التقليدية 

اليابانية . فهي ترفض كل الدعوات التي تقلل من أهمية الرتاث أو تضع التقاليد والقيم املوروثة يف 

موقع التعارض مع الحداثة والعرصنة. فقدمت اليابان درسا بليغا يف مجال بناء الشعب املثقف بأعىل 
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درجات الثقافة العرصية، واملبدع ألرقى أشكال التكنولوجيا املعقدة، والشديد االنفتاح عىل جميع 

الثقافات العاملية.لكن الشعب الياباين بقي حريصا جدا عىل ثقافته األصيلة التي يعتربها شكال من 

أشكال هويته الثقافية. 

فباتت  آسيا.  ورشق  جنوب  يف  إمربيالية  دولة  أقوى  إىل  اليابان  تحولت  عدة  عوامل  بنتيجة      

دولة معسكرة عىل غرار باقي اإلمربياليات الغربية يف تلك املرحلة،إال أنها إمربيالية من نوع خاص 

تتالءم مع التقاليد اآلسيوية. وحظي ذلك التوجه بتأييد اإلمرباطور،والحكومة،واإلدارة البريوقراطية، 

وقطاعات واسعة من الشعب الياباين الذي صفق لالنتصارات الرسيعة،وتحمس الشباب للمشاركة يف 

حروب اليابان التوسعية. وكانت النزعة التوسعية تجد تربيرها يف مقولة التحديث يف خدمة الجيش 

أوال . فالرأساملية االحتكارية التي حكمت اليابان عرب إصالحات مايجي مل تكن تختلف جذريا عن 

التي  الرأساملية  درجات  أعىل  إىل  تنتسب جميعا  ألنها  الغربية  الدول  يف  االحتكارية  الرأسامليات 

شكلت السمة البارزة لتلك املرحلة،والتي تم توصيفها باإلمربيالية.

    برزت اليابان كمنافس قوي يف األسواق الدولية منذ مطلع القرن العرشين، وكقوة إمربيالية فاعلة 

يف منطقة جنوب ورشق آسيا بأكملها. وصنفت إصالحات مايجي يف خانة التأسيس لدولة رأساملية 

احتكارية عىل النمط الغريب يف مرحلة التنافس الحاد بني اإلمربياليات التي أشعلت حربني عامليتني 

. وطوال املرحلة التاريخية املمتدة من بداية إصالحات مايجي حتى نهاية الحرب العاملية الثانية 

أعطيت األولوية املطلقة يف اليابان ملزيد من التسلح املستمر، والتدريب الجيد، واالستعداد الدائم 

اآلسيوية  الدولة  بصفتها  األوىل  العاملية  الحرب  يف  منترصة  خروجها  فشكل  خاطفة.  حروب  لشن 

الكربى يف مؤمتر فرساي، مؤرشا عىل بروز نزعة قومية   العاملية  الدول  نادي  التي دخلت  الوحيدة 

متشددة لدى قادتها،برشت بفرادة اليابان وخصوصيتها بني دول املنطقة. 

     إنتقلـــت القيـــادة العســـكرية اليابانيـــة خـــالل فـــرتة زمنيـــة قصـــرية، مـــن مرحلـــة الشـــعور 
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بالدونية تجاه القوى اإلمربيالية الغربية التي كانت سائدة حتى نهاية القرن التاسع عرش إىل تحديها 

لها يف املنطقة اآلسيوية منذ مطلع القرن العرشين،وزادت حدة يف مرحلة ما بني الحربني العامليتني. 

فقد سار اإلمرباطور تاشو عىل خطى والده اإلمرباطور مايجي، إال أنه تويف باكراً. وشجع ابنه اإلمرباطور 

هريوهيتو تلك النزعة التي قادت اليابان إىل احتالل كثري من الدول املجاورة. وعملت عىل إخراج 

جميع القوى األجنبية من تلك املنطقة، فخرست الحرب العاملية الثانية أمام األمريكيني، وخضعت 

لالحتالل املبارش لسنوات قليلة ثم عادت فجددت نهضتها عىل أسس جديدة من اإلصالحات التي 

تبنت إسرتاتيجة القوة االقتصادية الناعمة عىل املستوى الكوين بديال السرتاتيجية الحروب املستمرة 

تحت شعار آسيا لآلسيويني، والعمل عىل إخراج جيوش الدول الغربية من املنطقة اآلسيوية.

    يف ظل الدعوات التي تنادي بدستور سلمي حقيقي يحد من صالحيات اإلمرباطور الواسعة ولد جيل 

جديد من املؤرخني اليابانيني . وانترشت عىل نطاق واسع مقوالت تندد بالحكم االستبدادي املطلق يف 

اليابان وفق املقوالت التي برشت بها منظمة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق املواطنني. فقدم أعضاء 

تلك املنظمة تضحيات كبرية أودت بحياة معظمهم يف ظل حكم استبدادي إمرباطوري أعاق نضالهم  

طوال النصف األول من القرن العرشين.وحكم عىل كثري من أعضائها بالسجن لسنوات طويلة ألنهم 

دافعوا بصالبة عن حقوق اليابانيني املدنية،وناضلوا من أجل تطبيق السامت األساسية للدميوقراطية يف 

اليابان، والحد من صالحيات اإلمرباطور املطلقة وتحالفه الوثيق مع االحتكارات اليابانية.

وكانت لهم جرأة نادرة يف نقد مقولة  التحديث يف خدمة الجيش، وهي يف أوج إنتصاراتها العسكرية 

ونزعتها التوسعية عىل حساب دول الجوار اآلسيوي. ودعوا بإلحاح إىل استبدالها مبقولة  التحديث يف خدمة 

املجتمع الياباين. وقدموا األدلة العلمية املوثقة عىل أن مقولة التحديث يف خدمة الجيش ،جرّت اليابان 
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إىل نزعة توسعية أحدثت رعبا يف دول الجوار اآلسيوية.لكنها قضت عىل الكثري من إيجابيات حركة 

التحديث األوىل،ومهدت الطريق لهزمية اليابان يف الحرب العاملية الثانية .فلم متر تلك االنتصارات 

األمريكيني. جانب  من  رهيب  نووي  عسكري  إلنتقام  اليابان  قاس.وتعرضت  عقاب  دون  الخاطفة 

وقصفت اليابان  بقنبلتني ذريتني، وأخضعت إلحتالل أمرييك مبارش،وتحولت إىل دولة منزوعة السالح 

املعجزة  أراضيها.ورغم  عىل  جامثة  األمريكية  العسكرية  القواعد  زالت  التسلح،وما  من  ومحرومة 

اإلقتصادية الهائلة التي حققتها خالل نهضتها الثانية، ما زالت توصف اليوم بأنها  عمالق إقتصادي 

وقزم عسكري.  

     فرض االمريكيون عليها دستورا جديدا مستوحى من النظم السياسية الغربية، وليس من تجارب 

ليك  مواده  تكييف  تم  حني  إىل  الدستور  قبوله   يف  اليابانيون  مانع  وقد  الياباين.  السيايس  الفكر 

الدمار  أسلحة  متلك  من  ومحروماً  مساملاً  بلداً   اليابان  الياباين.فاصبحت  املجتمع  طبيعة  تواكب 

الشامل واإلكتفاء بأسلحة دفاعية فقط.وأدخلوا تعديالت هامة عىل مختلف النظم اإلدارية والثقافية 

الدميوقراطية  القوى  اليابانيني دون نجاح يذكر.فقد متسكت  التي حاولوا فرضها عىل  واإلجتامعية 

اليابانية فقط بالتعديالت الجديدة التي تدفع حركة التحديث لخدمة املجتمع الياباين بعد أن كانت 

يف خدمة القوى العسكرية إبان مرحلة التحديث األوىل. وشكلت  املعجزة اإلقتصادية السمة البارزة 

يف تجربة التحديث اليابانية املستمرة منذ نهاية الحرب العاملية الثانية والتي حولت اليابان إىل ثاين 

قوة إقتصادية يف العامل،وإىل منوذج يحتذى لكثري من دول النمور اآلسيوية.

    نظر بعض املثقفني العرب إىل املرحلة  األوىل من التحديث يف اليابان نظرة إعجاب وإكبار. فنظم 

فيهـا بعـض شـعرائهم قصائد حامسـية،وكتبت دراسـات مطولة يف مديـح  إنتصارات العـرق األصفر، 

وسـطوع  بـالد الشـمس املرشقة. بيـد أن تلك املرحلة التي قـادت إىل والدة امربياليـة  يابانية أنزلت 

خرابـا، برشيـاً وماديـاً، هائالً يف دول الجوار اإلقليمي كالصني وكوريا. فنرش باحثون يابانيون دراسـات 
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الثانية بعد  التحديث  مطولة يف نقد تلك املرحلة واستخراج الدروس والعرب منها. علام أن تجربة 

اإلستقرار  لشعبها  مميزا،وأمنت  عامليا  حضورا  اليابان  أعطت  التي  هي  الثانية  العاملية  الحرب 

اإلجتامعي، والرخاء اإلقتصادي، والتطور العلمي والتكنولوجي العاصف.

اليابانيني لنهضتهم األوىل التي قادت إىل نزعة  ومل يلتفت غالبية املثقفني العرب إىل نقد املثقفني 

توسعية إمربيالية إنتهت بهزمية اليابان وإحتاللها. وما زالت أنظارهم مشدودة إىل التجربة األوىل 

إعجابهم  يبدون  زالوا  .وما  الكبرية  واالحتكارات  القوي  الجيش  خدمة  يف  التحديث  وضعت  التي 

الشديد باملقوالت النظرية التي حولت اليابان برسعة مذهلة من دولة ضعيفة كانت تخاف السقوط 

تحت اإلحتالل األجنبي إىل دولة إمربيالية قوية أدخلت الرعب يف قلوب اآلسيويني واألمريكيني بعد 

األسطول  حطمت  أن  والروس،وبعد  الصينيني  ضد  حققتها  التي  الخاطفة  العسكرية  اإلنتصارات 

األمرييك يف بريل هاربر.

     كان ال بد للمؤرخني العرب الجدد من التمييز املنهجي الدقيق بني نوعني من حركة التحديث يف 

اليابان مل يتنبه معظم الباحثني العرب إىل مخاطر الدمج بينهام. وبذلوا جهودا كبرية لالستفادة ثقافيا 

من هذه التجربة الناجحة التي ميكن ان تقدم الكثري من الدروس املفيدة لنهضة عربية جديدة ثانية 

طال انتظارها. وشهدت الساحة الثقافية العربية والدة قلة نادرة من املؤرخني العرب،ومنهم من  اتقن 

اللغة اليابانية ودرس النهضة اليابانية،استنادا اىل وثائقها االصلية. ومنهم من تصدى ملقوالت االسترشاق 

الغريب التي غالبا ما تشوه حقيقة التحديث يف اليابان. وهي مقوالت غري منصفة ،ومنحازة سلفا ضد 

النهضة اليابانية، وتحاول التقليل من أهميتها كنموذج يحتذى  خارج اطار منوذج التحديث الغريب 

املسيطر عامليا.

     يف العقـــد األول مـــن القـــرن الحـــادي والعرشيـــن بـــرز جيـــل جديـــد مـــن الباحثـــني 

أطروحـــات  بتحضـــري  ،وبـــدأوا  ماجســـتري  رســـائل  كتبـــوا  الذيـــن  الشـــباب  اللبنانيـــني 

الدكتـــوراه يف التاريـــخ عـــن تجربـــة النهضـــة اليابانيـــة ،وســـلطوا الضـــوء عـــىل مختلـــف 



24

جوانبها السياسية، واالقتصادية، والدميوغرافية، واإلدارية، والثقافية، والرتبوية، والعمرانية وغريها. 

واملعارص  الحديث  اليابان  تاريخ  يف  واالجتامعي  االقتصادي  التطور  عن  الرصينة  أبحاثهم  وكانت 

جديرة بالنرش يف كتب متميزة عن اليابان نظرا ملا تضمنه من إضافات علمية هامة. 

     ونخص بالذكر الدراسة األكادميية الهامة التي أعدها الباحث حبيب البدوي تحت عنوان:

تاريخ اليابان السيايس بني الحربني العامليتني. فقد بذل جهودا كبرية يف إعدادها، خالل أعوام عدة إىل 

أن متت مناقشتها يف العام 2011 ،ونال عليها درجة مرتبة متميزة مع تنويه لجنة املناقشة والدعوة 

إىل نرش الرسالة بالعربية واإلنكليزية ألن الباحث يتقن اللغتني بصورة ممتازة. 

     من خالل  التوثيق الجيد،واملالحق الغنية بالوثائق العلمية ،والجداول التفصيلية املهمة ، واملنهج 

التحلييل، وتوازن الفصول،وسالمة اللغة،واالستنتاجات الجديدة التي تنم عن امتالك الباحثة ملنهجية 

البحث العلمي يف تاريخ اليابان الحديث، نجح حبيب البدوي يف تقديم بحث علمي متيز فعال يف 

جميع جوانبه. مل يكن عمله يف هذا املوضوع سهال بسبب غياب الدراسات األكادميية العربية بصورة 

شبه تامة يف تاريخ اليابان الحديث واملعارص.

       ونظرا لغياب الوثائق اليابانية بالكامل،وصعوبة معرفة مضمونها يف بلد ال تدرس فيه اللغة 

أمرا صعبا  منها  االستفادة  ثم  اليابانية،  الوثائق  الحصول عىل  كان  قليلة،  منذ سنوات  إال  اليابانية 

للغاية. 

     لكــن حبيــب البــدوي، بجهــوده الشــخصية بالدرجــة األوىل،نجــح يف الحصــول عىل وثائــق يابانية 

أصلية،باللغــة اإلنكليزيــة أو مرتجمــة إليهــا مبارشة عــن اللغــة اليابانية.وأقام خطــوط تواصل ثقافية 

متينــة مــع مراكــز أبحــاث عاملية تهتــم بالوثائــق اليابانية، ومنترشة مــن اليابان إىل الواليــات املتحدة 

األمريكية.وركــز يف عمليــة التوثيــق والتحليــل عــىل تاريــخ اليابــان يف فــرتة ما بــني الحربــني العامليتني.

ونــرش يف كتابــه هــذا عددا كبريا مــن الوثائق اليابانية التي تســاعد عىل فهم دقيــق وموضوعي لتلك 
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الحقبة املفصلية من تاريخ اليابان الحديث. 

اللغة  إىل  املرتجمة  األصلية  اليابانية  للوثائق   البدوي يف جمعه وتحليله  أثبت حبيب  لقد         

أكادميية رصينة عن  . فقدم دراسة  املجال  الواضح عن جميع من سبقه يف هذا  اإلنكليزية متايزه 

تاريخ اليابان السيايس  بني الحريب العامليتني .وهي دراسة أكادميية غري مسبوقة باللغة العربية. وبدأ 

عىل الفور بإعداد أطروحة  دكتوراه دولة يف تاريخ اليابان الحديث .وليس من شك يف أن نرش هذا 

الكتاب يكسب حبيب البدوي سمعة أكادميية جيدة بني الباحثني اللبنانيني والعرب املهتمني بدراسة 

تاريخ اليابان الحديث واملعارص. وهو مطالب بتطوير مقوالته النظرية،والبحث عن وثائق يابانية 

أصلية وجديدة تشكل ركيزة لدراساته املستقبلية بعد ان فتحت واسعا ملزيد من األبحاث التاريخية 

والثقافية العلمية لدراسة التطور التاريخي للمجتمع الياباين.

     ختاما، ما زال عدد املؤرخني اللبنانيني الذين انرصفوا إىل دراسة تاريخ اليابان الحديث واملعارص 

عىل أساس منهجية التاريخ االجتامعي قليال جدا.وهو حقل جديد بالكامل،ويحتاج إىل تضافر جهود 

علمية كبرية،واىل أجيال متعاقبة من املؤرخني االجتامعيني الشباب . أعد حبيب البدوي بإرشايف رسالة 

ماجستري يف التاريخ بعنوان: تاريخ اليابان السيايس بني الحربني العامليتني. فقدم دراسة متميزة جدا، 

تضمنت معطيات وثائقية وتحليلية بالغة األهمية. ثم  أعدها للنرش باللغة العربية فاستحق الشكر 

والتقدير عىل نرشها يف كتاب علمي يشكل إضافة نوعية إىل املكتبة العربية، ويبرش بوالدة مؤرخ 

شاب له باع طوىل يف دراسة تاريخ اليابان الحديث واملعارص. وليس من شك يف أن  هذا الكتاب 

العلمي الرصني،سيحظى،فور صدوره، باهتامم املثقفني العرب، خاصة الباحثني منهم يف تاريخ اليابان، 

ويساهم يف تطوير الدراسات العربية عن اليابان.

مسعود ضاهر         

      بريوت يف 8 ترشين األول 2012
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الفصل األول

إصالحات اإلمرباطور مايجي 

وأثرها عىل والدة الدولة اليابانية الحديثة

رأس  موتسوهيتو  الشاب  اإلمرباطور  تويل  مع  اليابان  يف  العرصية  الدولة  نشوء  إرتبط 

الساللة  يف   122 الرقم  وهو  اإلمرباطورية،  الرشعية  باسم  التوكوغاوا  حكم  قلب  بعد  السلطة 

Meiji أي املصلح أو صاحب السلطة العادل. رغم  اإلمرباطورية وتلقب باسم اإلمرباطور مايجي 

بل  الرتف،  عىل  مدمناً  يكن  مل  فهو  الغربيني  املؤرخني  إعجاب معارصيه من  أثار  فقد  صغر سنه 

وتتميز شخصيته  الثقافة،  اكتساب  أجل  براحته من  املعرفة، مضحياً  نهل  بالغبطة يف  يشعر  كان 

بالحكمة والتصميم واإلرتقاء املعريف باإلضافة إىل الروح امللهمة لآلخرين، ولقد ظهر حبه لشعبه 

منذ توليه العرش، واستمر بالنمو طوال فرتة حكمه.

 Meiji Restoration Meiji Ishin تالزم اسم اإلمرباطور مايجي مع ما يعرف باإلصالح املايجي

الذي كان أثره كبرياً عىل الدولة اليابانية من خالل التطورات التالية:

التطورات السياسية.  -1

التطورات العسكرية.  -2

التطورات الثقافية.  -3

التطورات اإلقتصادية.  -4

ــان  ــخ اليابـ ــة لتاريـ ــة الحقيقيـ ــع 1868 البدايـ ــذ مطلـ ــي منـ ــات املايجـ ــرب إصالحـ تعتـ

الحديـــث، فلقـــد وضعـــت الحـــرب األهليـــة وتداعياتهـــا، بعـــد الـــرصاع الطويـــل بـــني قوتـــني 
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متنافستني، البالد عىل السكة الصحيحة بإتجاه التحديث والتغريب.

تشوتشو  هام  جنوبيتني  عشريتني  بقوة  مدعوماً  فوق  من  بثورة  الشاب  اإلمرباطور  قام   

وساتسوما، وحظي اإلصالح بتأييد شعبي كبري وسانده معظم الداميو والساموراي، لكن اإلصالحيني 

ومستشاري اإلمرباطور اصطدموا ببعض مراكز القوى يف املقاطعات. لقد متيز قادة اإلصالح بالواقعية 

كان  الجديد.  دورهم  مع  تتناسب  إجتامعية  أُصول  ذوي  بريوقراطيني  سياسيني  وكانوا  والرباغامتية 

معظمهم من الفئات الوسطى أو الدنيا من الساموراي. 

جدول رقم -1- قادة اإلصالح املايجي

الوفاةالوالدةاالســم

Okubo Toshimichi18301878أوكوبو توشيمييش

Kido Takayoshi18331877كيدو تاكايويش

Saigo Takamori18271877سايغو تاكاموري

Iwakura Tomoni18251883إيواكورا تومومي

Ito Hirobumi18411909إيتو هريوبومي

Kuroda Kiyotaka18401900كورادا كيوتاكا

Matsukata Masayoshi18351924ماتوكاتا ماسايويش

Oyama Iwao18421916أوياما إيوا

Saigo Tsugumichi18431902سايغو تسوغومييش

Yamagata Aritomo18381922ياماهاتا أرتيمو

Inoue Kaoru18351915إينو كاورو

Saionji Kinmochi18491940سايجي كينمويش

متيز من هؤالء أوكوبو توشيمييش وسايغو تاكاموري من قبيلة الساتسوما، وأيتوهريوبومي 

وياماجاتا ارتيمو من قبيلة التشوشو.

التوكوغـــاوا  أرسة  فلـــول  مبقاومـــة  قوبلـــت  اإلمرباطوريـــة  اإلصـــالح  إرادة  إن 
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ومل   1868 الثاين  كانون  مطلع  يف  بدأت  التي   War of Restoration اإلصالحات  حرب  فاندلعت 

إندالع  رغم  يونيو  1869 .  توكوغاوا يف هوكايدو يف  لحكم  موالية  قوة  آخر  بإستسالم  إال  تتوقف 

القتال كانت الحكومة الجديدة تؤسس لقيام نظام سيايس جديد، فقامت فوراً يف الشهر األول من 

عام 1868 بتنظيم العالقات الدبلوماسية عرب إعالم الدول األُخرى بحرصية اإلمرباطور فيام يتعلق 

بالسياسات الخارجية.

التوازن  إيجاد  مبحاولة  مايجي  اإلمرباطور  قام  العسكرية  للعمليات  املبديئ  اإلستقرار  بعد 

بني املقاطعات الرشقية والغربية، فنقل مقر عاصمة األمة من مدينة كيوتو Kyoto التاريخية بكل 

القديم لحكم الشوغون، حيث كانت تُعرف  مؤسساتها وتقاليدها إىل طوكيو Tokyo، وهي املقر 

باسم إيدو Edo فإنطلقت منها عملية تحديث واسعة كانت يف بدايتها عملية تغريب واضحة املعامل.

يف العاصمة الجديدة تشكلت حكومة تدعم اإلصالح اإلمرباطوري تهدف إىل حامية اليابان 

النوازع  بقاء  الغربية مع  الحكومات  وتألفت من وزارات عىل منط وزارات  األجنبية،  األخطار  من 

التقليدية يف شخصيات أعضاء  الحكومة، حيث نجد الروح املحاربة الساموراي ترتدي  والرواسب 

ثوب الليربالية.

خالل الشهر الثالث من تسلمه الحكم 14 آذار 1868 أعلن اإلمرباطور مايجي مبادئ اإلصالح 

الحقبة  تلك  يف  غريباً  وعداً  كان   ،Imperial OATH on the Five Principles أوات  الخمسة 

التاريخية، ولكنه كان ملهامً لألمة، وكانت طقوس اإلعالن وفقاً لعبادة الشنتو مام أشار إىل التوحد 

الديني داخل البالط اإلمرباطوري(*). 

نصت الوثيقة عىل املبادئ الخمسة التالية:

سيتم عقد تجمعات شعبية عامة من أجل مناقشة القرارات، واإلجراءات سوف تتخذ بعد   -1

املناقشة املفتوحة.

ال فرق بني األعىل واألدىن يف البالد، وسيتم تعزيز اإلقتصاد الوطني.  -2

(*) كانت الحياة الدينية يف اليابان خالل تلك الحقبة تشتمل عىل عدة طرائق دينية أهمها الشتنو، البوذية، الطاوية، 

إضافة إىل املذتهب اإلحيائية.
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يجب أن تتوحد السلطتان املدنية والعسكرية بدعم من الجامهري الشعبية من أجل حامية   -3

األمة.

املامرسات الخاطئة سوف مُتنع، وسوف يتم التعاون من أجل تحقيق الصالح العام.  -4

سوف يتم العمل الكتساب املعرفة من جميع أقطار العامل، وسيتم تدعيم ركائز املؤسسة   -5

اإلمرباطورية.

The Meiji Restoration Meiji Ishin إصالحات املايجي

الياباين  املجتمع  صعيد  عىل  البنيوية  اإلصالحات  من  مجموعة   OATH إصدارأوات  تبع 

أدت إىل نهضة شاملة أدخلت البالد إىل مرحلة الدولة املركزية ذات السيادة املطلقة عىل أراضيها 

والطموح التوسعي تجاه الدول املجاورة.

ميكن التعرف عىل أبرز تلك اإلصالحات من خالل الجدول التايل:

  

  جدول رقم -2- إصالحات اإلمرباطور مايجي

القرارالشهراليومالسنة

الوعد اإلمرباطوري لصياغة دستور عرصيحزيران18687

اإلدارة اإلمرباطورية إللغاء اإلنقسام القبيلآب187129

Imperial Rescript on the Abolition of the Clan

إقرار نظام جديد للتعليمأيلول18725

إصالح النظام الرضائبي، وبدء اإلصالح الزراعيمتوز187328

إرادة إمرباطورية لتأسيس مجلس الشيوخنيسان187514

إصدار قانون الصحافةحزيران187528

إصالح رضيبة األرايضكانون الثاين18774

قرار تنظيم الجمعيات وعقد اللقاءات العامةنيسان18805

إرادة إمرباطورية بالعمل عىل تأسيس الربملانترشين األول188112

نرش نظام مجلس الشيوخمتوز18847

إنشاء مجلس الوزراءنيسان188828

نرش قانون تنظيم مالية الدولةشباط188911

نرش التعديالت عىل قانون التعليمترشين األول189030
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إنشاء األحزاب والجمعياتأ- 

 

     نشطت األحزاب يف اليابان مع بداية عرص مايجي حيث تعددت اإلتجاهات الفكرية السياسية 

فيها بعد إدراكهم للمعاين التي إقتبسوها من الغرب فظهرت مصطلحات جديدة  يف املجتمع الياباين.  

لقد غريت اإلصالحات املتالحقة الكيان السيايس والبناء اإلجتامعي لألمة اليابانية وساهمت يف بناء 

ركائز الدولة اليابانية الحديثة التي يقف عىل هرم السلطة فيها اإلمرباطور، الذي يتمتع بصالحيات 

مطلقة، والذي له حق الطاعة عىل جميع اليابانيني دون إستثناء.

إستفادت القوى السياسية من اإلصالحات، فبدأ ظهور األحزاب عىل الساحة السياسية، ومن 

أهمها:

جدول رقم -3- أهم األحزاب يف عهد املايجي(*)

 
سنة التأسيس

1874حزب الوطنينيAikoku kotoآيكوكو كوتو

1875حزب الوطنيني العامAikokushaآيكوكوشا

1882الحزب الليربايلJayutoجييوتو

1882الحزب التقدمي الدستوريRikken Kaishintoريكان كايشينتو

الحزب الدستوريRikken Taiseitoريكان تايسايتو

 اإلمرباطوري

1882

1886الحزب التقدميShimpotoشيمبوتو

      1900حزب أصدقاء الدستورRikken Seiyukaiريكان سيوكاي

(*) لرتجمة أسامء األحزاب اليابانية إىل اإلنكليزية استعنت بالسيد نيشيوجي تاتوسيك Tatuski Nishioji من مكتبة 

الربملان الياباين ومن ثم قمت بالرتجمة إىل العربية.
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يف  الرغبة  فقدان  عن  ناجمة  ذاتية  ألسباب  نفسها  حلت  ما  األحزاب رسعان  هذه  أن  إال 

التنظيم الحزيب املبكر يف اليابان من جهة، ولعدم رغبة الحكومة اليابانية يف إقتباس تجربة العمل 

الحزيب عن الغرب دون أن تكون األرض اليابانية مهيأة ملثل هذا العمل من جهة أُخرى.

إعالن الدستورب- 

لقد كان الهدف السيايس األهم لإلمرباطور مايجي يف سعيه لبناء الدولة العرصية هو إصدار 

دستور عرصي يواكب التطور، وكلف إلعداد لهذه الخطوة الرئيسية إيتوهريوبومي الذي زار أوروبا 

يف آذار 1882 لرحلة إستمرت مثانية أشهر قام أثناءها بالتعاون مع البعثة املرافقة بدراسة النظريات 

الدستورية وباألخص األملانية حيث بدأت ظاهرة التأثرياألملاين عىل القادة اليابانيني املنبهرين بالتجربة 

البسامركية(*).

 School of Monarchic constitutional كان الدستور متأثراً مبدرسة القانون الدستوري

law األملانية املحافظة، ويف مبدئها املليك أن كل مقومات الدولة: الترشيعية والتنفيذية والقضائية، 

ترىب عىل  الياباين  فالشعب  اليابانية،  الرتبية  مع  األملانية  العقلية  فتالءمت  امللكية  موحدة يف ظل 

قدسية اإلمرباطور، الذي هو سليل اآللهة املؤمتن عىل مصلحة اليابان وحامية شعبها.

يف 11 شباط 1889 قام اإلمرباطور بنفسه بتقديم الدستور إىل رئيس الوزراء ومن أهم بنوده:

إن اإلمرباطورية اليابانية سوف تحكم عرب الساللة اإلمرباطورية األبدية. البند األول: 

.Sacred and Inviolable البند الثالث:  إن اإلمرباطور مقدس وال تنتهك حرمته

(*) البسامركية: نسبة إىل أوتوفون بسامرك Otto Von Bismarck  1815 - 1898، املستشار الحديدي الذي قاد 

عملية توحيد املقاطعات االملانية.
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خالل  من  سلطاته  ميارس  وهو  السيادة،  تنبع  ومنه  الدولة،  رأس  هو  اإلمرباطور  إن  الرابع:  البند 

الصالحيات املمنوحة له يف هذا الدستور.

الربملان من  البالد وعدم متكن  تواجه  التي  الطارئة  الحاالت  اإلمرباطور يف  باستطاعة  الثامن:  البند 

اإلنعقاد أن يصدر أوامر إمرباطورية تقوم مقام القانون.

البند الحادي عرش: إن اإلمرباطور هو القائد األعىل للجيش والبحرية.

التعبري،  العام مامرسة حرية  القانون  إطار  اليابانيني يف  املواطنني  بإمكان  والعرشون:  التاسع  البند 

الكتابة، النرش، اللقاءات العامة، إضافة إىل إنشاء الجمعيات.

سوف يتألف الربملان اإلمرباطوري من مجلسني هام: البند الثالث و الثالثون: 

House of Representatives مجلس النواب  -1

House of Peers مجلس الشيوخ  -2

البند الخامس والخمسون: سيقوم الوزراء املسؤولون بتقديم املشورة لإلمرباطور.

طارئة  بسبب ظروف  اإلنعقاد،  من  الربملان  يتمكن  مل  حال  الحكومة يف  باستطاعة  البند السبعون: 

داخلية أو خارجية اتخاذ جميع اإلجراءات املالية الالزمة عرب أمر إمرباطوري من أجل 

تأمني املصلحة العامة.

املالحظ يف هذه البنود أن معظم الصالحيات بقيت حكراً عىل اإلمرباطور املقدس الذي ال 

تنتهك حرمته وذلك إشارة واضحة إىل أن السلطة السيادية بعيدة عن الشعب. بذلك نجد أنه رغم 

أن الدستور الياباين مستوحى من مناذج غربية، إال أنه أقل ليربالية ودميقراطية مقارنة بأي دستور 

غريب معارص.

ج-  بدء تنظيم اإلنتخابات العامة

اســـتناداً  النـــواب.  مجلـــس  عـــىل  اإلهتـــامم  انصـــب  الشـــعبي  الصعيـــد  عـــىل 

الثـــاين 1890 ومتكنـــت  إىل الدســـتور الجديـــد جـــرت أول إنتخابـــات عامـــة يف ترشيـــن 

وجوتـــو  الدســـتوري)  (القومـــي  وكايشـــنتو  (الليـــربايل)  جيوتـــو  الرئيســـية  األحـــزاب 
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املستقلني  فكانوا من نصيب  الباقني  الـ 140  أما  من أصل 300،  بـ 160 مقعداً  الفوز  *Goto من 

املعارضني للحكومة.

 تخلل هذه اإلنتخابات الكثري من الفوىض والفساد والخداع، إضافة إىل بعض أعامل العنف، 

ومل يكن للنساء حق اإلنتخاب، أما بالنسبة إىل الرجال فقد كان هناك رشوط ثالثة: عىل الناخب أن 

يكون يف الخامس والعرشين من العمر، عاش يف سكن معروف داخل مقاطعة ملدة عام كامل، أن 

يكون قد دفع 15 يّناً Yen عىل األقل كرضيبة للدولة. بذلك يكون عدد الناخبني 450365 فقط من 

أصل حوايل 40 مليون ياباين.

رغم هذه الشوائب، إال أن التجديد ظهر بوضوح من خالل وجود مجلس نواب منتخب كله، 

والحقيقة أن الكثري من الناخبني كانوا من أصل شعبي وخاصة الفالحني املالكني ألرضهم.

إضافة  النبالء  ومن  الحاكمة  العائلة  أفراد  من  اإلمرباطور  يعينه  فكان  الشيوخ  مجلس  أما 

قادة  يقع عىل  االختيار  كان  آخر  الضخمة يف كل مقاطعة عىل حدة، مبعنى  الرضائب  دافعي  إىل 

الساموراي وكبار األغنياء الذين أصبحوا يحتلون مقاعد املجلس بالوراثة.

د- وحدة الصف الداخيل وأثره عىل العالقات الخارجية

مـع خطـوات اإلصالح السياسـية توحدت الجبهـة الداخلية حيث أن 90 باملئـة من اليابانيني 

قـد التفوا وراء شـعارات اإلصالح التي شـملت مروحة واسـعة مـن املبادئ القوميـة والوطنية بعامة 

رافـق ذلـك تحديـث عسـكري واسـع، توجهـت جهـود الحكومـة اليابانيـة نحـو تعديـل اإلتفاقيـات 

املجحفـة بحـق اليابـان املوقعـة خـالل سـنوات 1854 - 1858. لكـن مل يكـن مبقـدور اإلمرباطـور 

الجديـد وأركان حكمـه التنكـر لتلـك اإلتفاقيـات خوفـاً مـن أن تصبـح تلـك السياسـة ذريعـة لغـزو 

أجنبـي مبـارش مل يكـن الجيش الياباين مسـتعداً بعد لصده. لذلك اعتمد إسـلوب الحـوار الدبلومايس 

 Goto Diado General Agreemen Group :وهو عبارة عن تحالف قوى (*)
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مع الدول األجنبية التي وقعت معها تلك اإلتفاقيات للتخفيف من قيودها ألنها تلحق رضراً بالغاً 

يف اإلقتصاد الياباين. 

يف العام 1890 بدأت الجهود الفعلية عرب وضع خطة حكومية للتفاوض مع إنكلرتا، وكانت 

املفاوضات سلسة إال أنها مل تكلل بالنجاح حتى العام 1894 حيث تم توقيع اإلتفاقية الربيطانية – 

اليابانية للتجارة واملالحة Anglo – Japanese Treaty of Commerce and Navigation ومن 

القضائية،  الحصانة  إلغاء  الجمركية،  التعرفة  زيادة  عدم  املتكافئ،  التجاري  التعامل  بنودها  أهم 

إضافة إىل حق األجانب يف السكن يف أي مكان داخل اليابان، ورسعان ما وقعت اليابان إتفاقيات 

لصالح  اإلتفاقيات  تلك  بتعديل  اليابانية  الدبلوماسية  نجحت  وبذلك   أُخرى  دولة   14 مع  مامثلة 

اليابان بدءاً من العام 1894.

بعد االستتباب السيايس داخلياً بدأ الطموح الياباين للتوسع والتحول إىل دولة كربى إمربيالية 

آسيوية، خصوصاً مع تنامي القدرات العسكرية واإلقتصادية اليابانية. لقد متكنت اليابان يف العقد 

األسايس  الرشيك  وأصبحت  الندية  بصفة  الغرب  مع  التعامل  من  عرش  التاسع  القرن  من  األخري، 

لربيطانيا العظمى يف رشق آسيا.

 إن عرص املايجي الذي كان باكورة النهضة اليابانية هو نتاج لعاملني رئيسيني:

العامل األول غري املبارش هو الرتاكامت االيجابية للمجتمع الياباين، الذي كان ْمهيَّاً ملرحلة تاريخية 

عرصية جديدة.

العامل الثاين وهو السبب املبارش للخضة السلبية للمجتمع الياباين والذي متثل يف وصول سفن 

بريي السوداء يف الثامن من متوز 1853.

كانت النهضة اليابانية تحت الرقابة األمريكية فُوضعت خطة طوارئ لحرب محتملة مع اليابان 

يف عام 1897 تبع ذلك اتخاذ مواقع إسرتاتيجية قرب اليابان، حيث قامت الواليات املتحدة يف عام 

اليابانية هي  البحرية  الفليبني. يف املقابل، كانت  1898 بضّم جزيرة هاواي وأخذ مواقع مهمة يف 

 Directives for أول من عرّفت الواليات املتحدة كعدو محتمل يف مقررات الدفاع الوطني لليابان
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Japan’s National Defense للعام 1907.

األقىص،  الرشق  دارت يف  التي  الرصاعات  املتحدة يف  الواليات  لعبته  الذي  السلمي  الدور  رغم 

إال انها مارست ادواراً استخباراتية، فخالل املسألة الكورية كانت بعثتها الدبلوماسية تقدم املأوى 

للمعارضني لإلنتداب الياباين عىل بالدهم.

 كان هناك أزمة جديدة يف العالقات اليابانية- األمريكية بسبب الهجرة اليابانية املكثفة والتي 

 California كانت إحدى محطاتها الواليات املتحدة األمريكية وخاصة جزيرة هاواي ووالية كاليفورنيا

األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  إتفاق  توقيع  تّم  1907 حيث  العام  يف  حلّها جزئياً  تّم  لكن   State

واليابان للحّد من الهجرة اليابانية.

 نتيجة لهذا اإلتفاق ُحِرصَت مواصفات اليابانيني الذين يحق لهم باالقامة يف الواليات املتحدة 

باملقيمني السابقني إضافة اىل عائالتهم وزوجاتهم وأطفالهم. فضالً عن العامل الزراعيني. رغم اإلتفاق 

ازدادت حّدة القرارات العنرصية يف عام 1909 ضد اليابانيني يف كاليفورنيا ومنعوا من حق التملك 

فيها والهجرة إليها.

التحديث العسكري وأثره عىل النزعات الداخلية والحمالت الخارجية

كانت اليابان مع بداية عرص املايجي تعيش تحت خطر التهديدات الخارجية وباإلستفادة 

من املصري القايس للدول املجاورة بدأت بتعلم فن األسلحة النارية والتكتيكات الغربية بشكل عام 

 Rich Country Strong Army بلد غني وجيش قوي لتبدأ نهضة عسكرية كربى تحت شعار: 

توظيفها  تم  التي  األسلحة  أحدث  متتلك  قوية  دولة  إىل  اليابان  تحويل  Fukoku Kyoheiبهدف 

ايديولوجي  شعار  من  اإلستفادة  مع  البوشيدو  نظرية  بحسب  الصارم  االنضباط  روح  قاعدة  عىل 

 Western يابانية  وروح  غربية  تكنولوجيا  التايل:  الشكل  عىل  إيجازه  ميكن  األهمية  وبالغ  جديد 

Technique, Japanese Spirit Waken Yosai، فالروح اليابانية تتكامل مع التطور العلمي الغريب.
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الهدف الرئييس لإلصالح والتطوير الحريب هو تحويل القوى العسكرية اليابانية من مقاتلني 

وفرسان بأسلحة بدائية إىل جيش عرصي منظم فكان التغيري يف النظام العسكري خالل شهر كانون الثاين 

1873 حيث صدرت أنظمة جديدة من أجل إنشاء الجيش، وتوسعت مهنة السالح التي كانت مقترصة 

عىل الساموراي لتشمل العوام Heimin. أصبح عىل كل الرجال البالغني -25 عاماً- أن يلتحقوا بالخدمة 

العسكرية اإلجبارية. تم تحديث قوات الدفاع الوطني وفقاً للمعايري األوروبية، فاعتُمد النظامان الفرنيس 

واألملاين لتحديث الجيش الذي كان يتألف من عنارص عشائر التشوتشو، أما البحرية فطُبق فيها النظام 

الربيطاين وكانت تتألف من أبناء عشائر الساتسوما، ومن ثم تبنت اليابان  تكتيكات جديدة مثل سفن 

الطوربيد Torpedo-boats مصدرها البحرية الفرنسية. تجدر اإلشارة عىل أنه عىل الرغم من إنضامم 

الناس العاديني للجيش والبحرية إال أن معظم النخب العسكرية العليا يف الجيش الياباين كانت من طبقة 

الساموراي وأحفادهم.

مل تقترص اإلستفادة اليابانية عىل العناوين العريضة كالجيش والبحرية بل قامت مؤسسات 

تفصيلية ذات أسس غربية لتحقيق التكامل اإلقتصادي اإلجتامعي العسكري. ومن أهمها:

جدول رقم -4- املنظامت اليابانية املقتبسة من الغرب

سنة التأسيساملنظمةاملصدر

البحريةبريطانيا

نظام التلغراف

النظام الربيدي

نظام اإليداع الربيدي

1869

1869

1872

1875
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الجيشفرنسا

Keishi – Cho رشطة طوكيو

النظام القضايئ

Kempeitai الرشطة العسكرية

1869

1874

1872

1881

1872أنظمة البنوك القوميةالواليات املتحدة

1878الجيشأملانيا

1882بنك اليابان املركزيبلجيكا

وكان  الداخيل  األمن  بتأمني  كبري  إهتامم  رافقها  الخارجية،  التهديدات  من  املخاوف  إن 

التنظيامت  لتطوير  اليابان  فاضطرت  املقيمني  األجانب  عىل  القضايئ  السلطان  لتحقيق  اإلهتامم 

الياباين  الرشطي  كان  أيضاً  العسكرية،  والرشطة  فأنشأت جهازي رشطة طوكيو  واألمنية،  القضائية 

سيداً مبجالً ألنه من الساموراي األقدمني.

 Rescript to أصدر اإلمرباطور مايجي يف العام 1882 املرسوم العسكري للجنود والبحارة

Soldiers and Sailors Gunjin Hokuyu طالباً منهم عدم التطفل عىل السياسة واالنشغال باآلراء 

املضلة Seiron ni modowaza seiji ni kakawarazu بل التحالف كقلب واحد لتحقيق الوالء 

.Chusetsu

أ ـ النزاعات الداخلية

بدأ عهد اإلمرباطور مايجي يف العام 1868 عىل وقع الحرب األهلية إللغاء حكم الشوغون 

 Boshin War وتوحيد البالد تحت حكومة جديدة يف سلسلة من املعارك أطلق عليها حرب البوشني

التي انتهت يف حزيران 1869.

لكـــن األمـــن مل يســـتتب مـــع نهايـــة الشـــوغون فلقـــد حدثـــت 126 إنتفاضـــة فالحيـــة 
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مايجي  حكم  فرتة  من  األول  العقد  شهد  فلقد  األمني  االضطراب  واستمر  وحده،   1868 العام  يف 

(1977-1868) بالتحديد 499 إنتفاضة ريفية و240 إنتفاضة يف املدن اليابانية و151 نزاعاً بني سكان 

القرى اليابانية، فبلغ املجموع 674 إنتفاضة خالل عرش سنوات فقط.

عشرية  إنتفاضة  أعلنت  حيث   ،1877 شباط  يف  حدث  الداخلية  الصدامات  أخطر  أن  إال 

رأس  عىل  كان  بعضهم،  مواجهة  يف  اإلصالح  قادة  واضعة   The Satsuma Rebellion الساتسوما 

املنتفضني سايجو تكاموري Saigo Takamori استطاعت الحكومة إخامد ذلك التمرد بصعوبة بالغة 

حيث استخدمت قوات الجيش من املجندين الذين التحقوا به وفقاً لنظام التجنيد اإلجباري الجديد. 

كان إنتصار الحكومة عىل ذلك التمرد الخطر عالمة واضحة عىل أن الحكومة الجديدة أصبحت آمنة 

متاماً ضد حدوث أي تحد آخر داخل البالد.

ب- الحروب الخارجية

لقد كان الهدف الرئييس للعسكريتاريا اليابانية يف البدء هو درء املخاطر الغربية املحدقة 

باليابان لكن بعد منو القدرات القتالية للجيش الياباين توجهت أنظار قادته، وجلهم من الساموراي 

املحاربني، نحو التوسع اإلقليمي الذي كان أول نتيجة لظهور اليابان عىل املرسح الدويل.

كانت بدايات التوسع الياباين عرب السيطرة عىل جزر قريبة برىض الدول املجاورة مع إعرتاض 

ريوكيو  جزر  عىل  للسيطرة  الصني  موافقة  عىل  اليابان  حصلت   1874 العام  يف  املحليني،  سكانها 

 Northern Curil ويف العام 1875 حصلت عىل أرخبيل جزر الكوريل الشاميل ،Ryukyu Islands

من روسيا.

كان لوصول البعثة الفرنسية العسكرية (1880-1872) األثر الكبري يف التنظيم واإلعالن عن 

الجيش اإلمرباطوري الياباين The Imperial Japanese Army Kyujitai الذي تشكل بداية من سبع 

فرق إضافة إىل فرقة حرس إمرباطوري مام زاد من ثقة القادة اليابانيني وزاد من أطامعهم فبدأت
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 سلسلة من املواجهات العسكرية مع دول الجوار أهمها:

 Taiwan Expedition 1- حملة تايوان

تايوان  جزيرة  أن  حيث  مجاورة  دول  مبواجهة  اليابانية  للقوات  حريب  عمل  أول  كانت 

(فورموزا) كانت تابعة للدولة الصينية ويبلغ عدد سكانها 3 مليون ونصف صيني مع وجود أقلية 

يابانية من 130 ألف ياباين. يف العام 1874 قام السكان املحليون بقتل مجموعة من الصيادين من 

جزيرة ريوكيو فقامت اليابان بإرسال حملة تأديبية أجربت الحكومة الصينية عىل املوافقة عىل دفع 

تعويضات لعائالت صيادي ريوكيو بصفتهم شعب اليابان People of Japan. قُدرت خسائر الجيش 

الياباين بإثني عرش قتيال إضافة إىل 530 حالة وفاة نتيجًة لألمراض 

The Korean Question 2- املسألة الكورية

إليها  اليابانية،  الجزر  األقرب ألرخبيل  الرئييس  الرب  الكورية هي  الجزيرة  أرايض شبه  تُعترب 

إنطلقت بدايات التوسع اإلقليمي الياباين الذي جرَّ اليابان فيام بعد إىل مواجهتني إقليميتني كبريتني 

مع الصني وروسيا القيرصية. كانت كوريا هي الجار األقرب واألضعف لذلك ارتأى بانو اإلمرباطورية 

اليابانية أن يجربوا أسلحتهم فيها.

كانـت  عندمـا   The Unyo Incident إينـو  حادثـة  وقعـت   ،1875 أيلـول   20 يف صبـاح 

 ،Kangwa Island سـفن البحريـة اليابانيـة تجـوب الشـواطئ الغربيـة لكوريا قـرب جزيـرة كانغـوا

فأطلقـت الدفاعـات السـاحلية الكوريـة النـار عـىل السـفينة إينـو، كان الـرد اليابـاين رسيعا وقاسـيا 

فقـررت الحكومـة اليابانيـة مطبقـة مبـدأ سـفن بـريي السـوداء  إرسـال حملـة عسـكرية ضخمـة، 

وكـام فعلـت بهـا الـدول الغربيـة مـن قبـل فعلـت هـي اآلن دون أي وخز للضمـري، فأجـربت كوريا 

عـىل التخـيل عـن سـيادتها عرب رفـع السـلطة القضائيـة والتعرفـة الجمركية عـن اليابانيـني القاطنني 
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عىل أراضيها، وتطبقاً إلتفاقية يابانية – كورية للصداقة أُجربت كوريا عىل فتح نفسها. بعد توقيع 

إىل  إضافة  التقليدية،  الحرير  أثواب  عن  عبارة  الكوريني، هي  إىل  هدايا  اليابانيون  قّدم  اإلتفاقية، 

مدفع، رشاش سدايس، ساعة جيب، باروميرت وأخرياً بوصلة. هذه الهدايا - ما عدا الحرير- هي بشكل 

صادم الهدايا نفسها التي قدمها األمريكيون عند توقيع أول إتفاقية بني البلدين، حتى اإلتفاقية نفسها 

كانت توأماً لإلتفاقية الجديدة.

مع زيادة النفوذ الياباين يف كوريا ظهرت قوى سياسية منارصة لليابانيني يف تلك البالد خاصة 

داخل أرسة ِمن الحاكمة Min Family ومبا أن كوريا تعرتف ولو إسمياً بالسيادة الصينية فإن اليابان 

مل تكن تستطيع أن تتجنب الدخول يف النزاع مع اإلمرباطورية القارية الكبرية. يف خالل صيف عام 

االرتجالية  للتدخل. غلبت  اليابان والصني جيوشها  إندلعت ثورة يف كوريا فأرسلت كل من   1894

عوضاً عن التخطيط عىل تحركات واضعي السياسة اليابانية يف تلك املرحلة.

الثقيلة  الرضائب  بسبب  غاضبني  كانوا  فالفالحون  متأزماً,  كوريا  يف  الداخيل  الوضع  كان 

وفوائد القروض الباهظة وكذلك التطفل الغريب عىل طريقة صناعة وزراعة القطن التقليدية فظهرت 

طائفة دينية جديدة هي التونغ هاكس Tong Haks ووعدت بالتغيري اإلجتامعي. وسط هذا التوتر 

الداخيل الكبري مع تزايد األطامع الخارجية إندلعت ثورة يف الجنوب. مع تزايد العنف يف األرياف 

مع  أوثق  لتعاون  يهدف  وكان  العاصمة  The Independence Party يف  اإلستقالل  تشكل حزب 

اليابان والبدء باإلصالح الداخيل.

يف بداية شهر أيار متكن ثوار التونغ هاكس املسلحون بالهروات والسيوف واملناجل إضافة 

إىل بعض البنادق من هزمية القوات الحكومية األقل عدداً. هنا بدأ التدخل املزدوج للجيشني الياباين 

والصيني وبدأت تظهر نُذر املواجهة اآلسيوية الكربى. أما عىل الصعيد الكوري فقد تم إخامد الثورة، 

مع بقاء الوجود العسكري اإلقليمي.
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Sino-Japanese War 3- الحرب اليابانية-الصينية

فيه  للصني تعرض  اليابانية طلباً  الحكومة  أرسلت  اللدودين عندما  الجارين  التوتر بني  بدأ 

التعاون إلجبار كوريا عىل تبني بعض اإلصالحات اإلدارية إالّ أنها ووجهت بالرفض الصيني. قوبل 

هّذا الرد بالغضب يف األوساط اليابانية التي اعتربت التدخل الصيني يف كوريا هو محاولة غري مقبولة 

ملنع نرش التنوير، ولذلك فإن الحرب ليست فقط رصاعاً بني دولتني بل معركة من أجل حضارة العامل.

يف 15 حزيران أصبحت الحكومة اليابانية مقتنعة برضورة فرض حل ياباين يف كوريا حتى 

ولو أدى ذلك إىل الحرب مع الصني التي بادعائها بالسيادة عىل كوريا هي املسبب األسايس للنزاع.

باإلضافة إىل  أتم االستعداد فكان ميلك 240,000 جندي نظامي،  الياباين عىل  الجيش  كان 

6495 مساعداً غري نظامي يساندهم 100,000 من امليليشيا Coolies، لكن رغم ذلك كانت الصحافة 

األجنبية مجمعة عىل التنبؤ بنرص صيني عىل اليابانيني رغم استعداداتهم وانضباطهم.

يف 23 متوز قامت القوات اليابانية املتواجدة يف العاصمة سيول Seoul باإلستيالء عىل القرص 

بطرد  الياباين  الجيش  يطالب  مرسوم  إصدار  عىل  وأجربتهم  والوزراء  البالط  أفراد  وبداخله  املليك 

الصينيني. يف 29 متوز أعلن املتحدث الرسمي الياباين إن البالط الكوري قد تقدم بالتامس إىل الحكومة 

اإلدعاء  تجاهل  ال ميكن  الحقيقة  ويف  الحدود.  بعد  ما  إىل  الصينية  القوات  بطرد  يطالب  اليابانية 

الصيني بالسيادة عىل كوريا والذي هو لُب املشكلة. إستمر وصول التعزيزات اليابانية والصينية إىل 

األرايض الكورية.

يف آب أعلنت اليابان الحرب عىل الصني، أصدر اإلمرباطور مرسوماً إىل الجيش، محمساً عىل القتال 

يف الرب والبحر حتى تحقيق كل أهداف األمة. كانت الحرب قصرية األمد، وأثبتت أن القوات الصينية 

البدائية براً وبحراً مل تكن نداً للقوات اليابانية العرصية Westernized، فبرسعة حققت اليابان إنتصارات 
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برية تبع ذلك إنتصارا بحريا كبريا، ففي 17 أيلول شهد البحر األصفر The Yellow Sea معركة بني 

البخارية. أمام دهشة  الياباين والصيني، كانت أول معركة بحرية تُستخدم فيها السفن  األُسطولني 

الدول الغربية الكربى انترصت دولة األرخبيل الصغرية الحديثة وبكل سهولة عىل العمالق الصيني.

بدأت املفاوضات يف 10 نيسان 1895، وسط تصلب  الجانب الياباين املنترص الذي فاوض 

 Shimonoseki بطريقة اإلجابة بنعم أو ال عىل مطالبه. يف 17 نيسان تّم توقيع معاهدة شيمونوسيك

Treaty، من أبرز بنودها:

تعرتف الصني مبا ال يقبل الشك بإستقالل كوريا الكامل، وسيتم إلغاء جميع التعهدات  البند األول: 

الكورية نحو الصني.

البندان الثاين والثالث: ستمنح الصني السيطرة لليابان عىل مناطق بيسكادورو Pescadores، جزيرة 

تايوان Taiwan والجزء الرشقي من شبه جزيرة لياوتانغ Liatung، وسيتم تسليم 

جميع التحصينات العسكرية واألسلحة واألمالك العامة.

.Kuping البند الرابع: ستقوم الصني بدفع تعويضات حرب لليابان مببلغ 200,000,000 كوبنغ

 Soochow وسووشو Chungking وشانغ كني Shushih البند السادس: ستفتح الصني شاس هيه

التعامل  يف  األفضلية  الصني  تضمن  وسوف  اليابان،  أمام   Hangshow شو  وهانغ 

الخارجي لليابان مقارنة باألمم األُخرى.

The Boxers Rebellion 4- ثورة البوكرسز

كان من أهم نتائج الحرب اليابانية – الصينية وضوح الضعف البنيوي يف الدولة الصينية، فسارعت 

الدول الغربية لبناء مناطق نفوذ لها داخل البالد، مع بداية العام 1898 بدأت روسيا وأملانيا باستئجار 

املقاطعات الساحلية تبعتها إنكلرتا ومن ثم فرنسا. خالل العام 1899 بدأ الغضب الشعبي الصيني املُستهجن 
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لترصفات األجانب يظهر يف بعض االضطرابات املتفرقة، إال أن الحدث األهم إندلع يف الشامل حيث 

شانتونغ Shantung بقيادة البوكرسز، الذين متكنوا يف ربيع العام 1900 من الوصول عىل مدينة 

بكني Peking ومحارصة مقرات البعثات األجنبية.

رداً عىل ذلك وصلت قوات دولية إلخامد الثورة، كان يف طليعتها الجيش الياباين الذي ساهم 

الجيش  إنكلرتا، ملساهمة  لليابان يف  مؤيداً   غامراً  ولَّد شعوراً  الثوار مام  بفاعلية ورسعة يف رضب 

الياباين يف إنقاذ الرعايا الربيطانيني. بعد القضاء عىل الثورة، أُجربت الصني عىل توقيع بروتوكول بكني 

Beijing Protocol وفيه تعرتف الصني بحق الدول املشاركة يف إبقاء قوات عسكرية لحامية بعثاتها 

ومواطنيها.

كان من نتائج هذا الربوتوكول تواجد قوات روسية يف مقاطعة منشوريا Manchuria، ورغم 

كانت مالصقة  أن محميتها كوريا  إال  الثورة  أرايض من مساهمتها يف إخامد  اليابان مل تكسب  أن 

ملنشوريا، مام أوجد خط متاس مبارش بني اليابان وأحدى القوى األوروبية املستعمرة.

Russo-Japanese War 5- الحرب اليابانية – الروسية

إن جذور الرصاع الياباين – الرويس بدأت مع نهاية الحرب اليابانية – الصينية، ففي العام 

1896 تّم توقيع إتفاقية رسية بني روسيا والصني أقرت التايل:

التعاون املتبادل بني الدولتني يف حال حصول إعتداء خارجي.  -1

إستخدام األُسطول الرويس للموانئ الصينية يف حاالت الطوارئ.  -2

الروسية، ويتم   Vladivostok يربط شامل منشوريا بفالدفوستوك إنشاء خط سكة حديد   -3

إدارتها من قبل الروس.

ــىل  ــة عـ ــة الصينيـ ــلطة الدولـ ــار سـ ــا إنهيـ ــي رافقهـ ــرسز التـ ــورة البوكـ ــة ثـ ــع نهايـ مـ

ــوذ.  ــق النفـ ــم مناطـ ــة بتقاسـ ــوى الدوليـ ــدأت القـ ــة، بـ ــيادة الوطنيـ ــا للسـ ــا وفقدانهـ أراضيهـ
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تبادل  إتفاق  لتوقيع  املفاوضات  اليابانية إعتامد  الحكومة  الياباين اقرتح بعض أعضاء  الصعيد  عىل 

املصالح مع روسيا يتعلق بكوريا ومنشوريا Manchuria – Korea Swap وفيه تكون كوريا أساس 

التبادل ويف املقابل تُطلق يد روسيا يف شامل الصني.

أثناء سري املفاوضات كان الرأي العام الياباين املنتيش باإلنتصار عىل الصينيني واملعتز بقوته 

واكتفاؤها  اليابان  إستقالل  فالهدف هو  الحرب عىل روسيا،  إعالن  بقوة  يؤيد  املتنامية  العسكرية 

الذايت. يف املقابل مل يكن الشارع الرويس أقل حامسة لذلك فقرار الحرب يف كال البلدين إتخذ ألسباب 

ظرفية، ولكن مع أخذ اإلعتبار الرئييس للتخطيط اإلسرتاتيجي ملستقبل الدولتني.

وسط  تعرث املفاوضات، قام اليابانيون يف 8 شباط 1904 بتجاهل مبادئ الحرب عندما دمروا 

والبحرية  الجيش  باغت  روسيا.  الحرب عىل  أعلنوا  ذلك  وبعد  األقىص  الرشق  الرويس يف  األُسطول 

اليابانيان القوات الروسية املوجودة يف بورت آرثر Port Arthur ودمروا جميع سفن القتال الرئيسية 

[عددها ستة] وسفن القتال املساندة [عددها أربعة]  وسفينة مراقبة، إضافة إىل عدد من القوارب 

الصغرية املتعددة املهام.

املقطع  للحرب عىل روسيا، جاء يف  اإلمرباطوري  اإلعالن  العارش من شباط 1904 صدر  يف 

عالقتنا  بسبب  فقط  ليس  وهذا  إلمرباطوريتنا،  دائم  إهتامم  مسألة  هي  كوريا  سالمة  إن  الرابع: 

التاريخية مع هذا البلد، بل إن وجود كوريا هو حيوي إلستمرار دولتنا ويف املقطع الخامس بإمكاننا 

أن نؤكد أنه من اللحظة األوىل مل تكن لدى روسيا أي رغبة حقيقية يف السالم.

رحلة  عرب  األورويب  أُسطولها  فأرسلت  اليابانية  الصدمة  استيعاب  القيرصية  روسيا  حاولت 

طويلة مروراً بقارة افريقيا إىل املحيط الهندي Indian Ocean وصوالً إىل املحيط الهادئ ليقع يف 

كمني البحرية اليابانية التي أبادته هو أيضاً يف معركة تروشيام Trushima خالل يومي 28-27 أيار 

1905، مام سبب موجة من الرعب والوجوم إنترشت يف كل أنحاء روسيا.
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 Theodore Roosevelt من موقع القوة طلبت اليابان من الرئيس األمرييك ثيودور روزفلت

التوسط إلنهاء النزاع مع بداية شهر أيلول (*)1905، والذي كان فظاً مع الروس، فعندما دعا السفري 

الرويس، أعرب عن اعتقاده بأن النرص غري مأمول بالنسبة اليهم،علامً أنه كان مؤيداً لليابانيني بسبب 

كرهه للحكومة الروسية وللقيرص الصغري املدعي، كذلك  الشعب األمرييك باملجمل كان متعاطفاً مع 

اليابان يف الحرب.

إنعقد مؤمتر سالم يف بورت سموث Portsmouth حرضه مندوبون مفوضون من الدولتني يف 

5 آب .1905 بعد شهر من املفاوضات تم توقيع إتفاقية بورت سموث، ومن أهم بنودها:

سيكون هناك أمن وسالم بني الدولتني. البند األول: 

التعامل مع  يتم  الكورية، سوف  الدولة  (اليابانية) عىل مقدرات  السيطرة  يف ظل  البند الثاين: 

املواطنني الروس بطريقة تفضيلية.

اإلنسحاب الكامل للطرفني من منشوريا ما عدا املنطقة املستأجرة يف شبه جزيرة  البند الثالث: 

.Liatung Peninsula ليوتانغ

البند الخامس: تحويل السيطرة عىل بورت آرثر وتالني Talien واملياه اإلقليمية املحاذية إىل السلطة 

اليابانية.

التاسع: تتنازل روسيا بشكل دائم عن كامل السيادة عىل الجزء الجنويب من جزيرة سخالني  البند 

.Sakhalin

البند الثالث عرش: تبادل األرسى حال توقيع اإلتفاقية.

(*) ثيودور روزفلت Theodore Roosevelt (1929 ـ 1858) الرئيس األمرييك رقم 26، والذي حاز عىل جائزة نوبل 

للسالم تقديراً لدوره يف إنهاء الحرب اليابانية الروسية، يف العام 1906. تجدر اإلشارة إىل أن الرئيس ثيودور روزفلت 

كان مؤرخاً.
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مع رسيان اإلتفاقية وإعادة السيطرة عىل القسم الجنويب من جزيرة سخالني حاولت الحكومة 

اليابانية إغراء مواطنيها لإلستيطان عرب عرض البيوت واألرايض واملعدات والبذور بشكل مجاين. 

بسبب   80,000 إىل  العدد  وارتفع  قتيل   47000 املعارك  يف  الياباين  الجيش  خسائر  بلغت 

األمراض و األوبئة. 

لقد كان لإلنتصار الياباين عىل روسيا القيرصية ارتدادات قوية يف أجزاء عديدة من العامل. لقد 

كان أول إنتصار لبلد آسيوي عىل قوة أوروبية يف العرص الحديث، مام أثار خيال الشعوب القاطنة 

يف آسيا وافريقيا والواقعة تحت نري اإلستعامر األورويب وملا كانت اليابان قد انترصت يف حربها مع 

روسيا، البلد الكبري الضخم، لهذا صارت بالنسبة إليهم بلداً عظيامً، وأعطاهم هذا نوعاً من األمل 

بعدما أصابهم اليأس.

هلل الجميع يف العامل العريب شعوباً وقادة وأدباء بهذا اإلنتصار، فساد الرسور يف األوساط 

حافظ  الشاعر  ونظم  املرشقة  الشمس  كتاب  كامل  مصطفى  املرصي  الزعيم  وأصدر  الجامهريية 

إبراهيم قصيدتني متجدان النرص الياباين الرشقي هام غادة اليابان والحرب اليابانية – الروسية.

تجدر اإلشارة اىل انه مع بداية الحرب والنرص الياباين الرسيع، أعلنت اليابان إنتدابها عىل 

 23 Japan – Korea Protectorate Treaty  يف  (إنتداب)  إتفاقية حامية  عليها  كوريا، وفرضت 

شباط 1904, من أبرز بنودها:

البند األول: قبول كوريا للمشورة اليابانية يف التحسينات اإلدارية.

اإلجراءات  اليابانية  الحكومة  ستتخذ  ثالث،  طرف  من  للخطر  كوريا  تعرض  حال  يف  الرابع:  البند 

الالزمة للدفاع بينام ستعطي الحكومة الكورية كل التسهيالت املمكنة، سيكون بإمكان 

القوات اليابانية التموضع يف املناطق ذات األهمية اإلسرتاتيجية.
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اإلصالحات الثقافية واإلجتامعية يف عهد اإلمرباطور مايجي 

الياباين  رافق اإلصالح السيايس والتحديث العسكري تطورات بنيوية عىل صعيد املجتمع 

أهمها:

تطوير التعليمأ- 

كان تطوير التعليم أحد أهم أهداف اإلصالح املايجي فمنذ تسلم اإلمرباطور الشاب للحكم 

منظامت  عرب  اليابان  يف  واسع  نطاق  عىل  العرصي  التعليم  لنرش  واسعة  حملة  الفور  عىل  بدأت 

أطلقت عىل نفسها اسم مائريوكوشا Meirokusha، التي كانت تعمل عىل نرش العلوم العرصية عىل 

امتداد األرايض اليابانية ولدى مختلف طبقات الشعب الياباين.

اليابان  التي تقسم  أيلول 1872 خطتها  العام 1871 وأصدرت يف  التعليم يف  أُنشأت وزارة 

إىل مثاين مناطق تعليمية، يف كل منطقة يوجد جامعة و32 مدرسة ثانوية . قبالة كل مدرسة ثانوية 

الذين  األطفال  كل  مواطن. عىل   600 لكل  إبتدائية  مدرسة  أي  إبتدائية،  مدارس   210 بناء  يجب 

بلغوا السادسة من العمر اإللتحاق إلزامياً بهذه املدارس حيث يحصلون عىل ستة أشهر من التعليم 

اإلجباري، بذلك يكون عدد املؤسسات املزمع إنشاؤها يبلغ مثاين جامعات و53760 مدرسة.

رغم هذه الخطة الطموحة للنهوض التعليمي إال أن نسبة الذين يحرضون الدراسة اإلبتدائية 

28 % فقط ممن هم يف العمر املناسب، باإلضافة إىل أن هذه الخطة كانت مكبلة بالبريوقراطية 

اإلدارية. صدر قانون معدل يف العام 1879 نص عىل بناء مدرسة حكومية يف كل قرية ومدينة، أما 

يف املناطق النائية فسوف يتم تأمني أساتذة جوالني، وامتدت سنوات التعليم إىل 8 سنوات، أي من 

عمر 6 إىل 14 سنة، وسيتحمل األهل مسؤولية إرسال أوالدهم إىل املدارس.

يف العام 1890 صدر أمر تعليمي وفيه إدخال مبادئ الشنتوية إىل املنهج.

 كان مـــن نتائـــج هـــذه التحســـينات محـــو األميـــة كامـــالً يف اليابـــان ففـــي ســـنة 1900 
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وصلت نسبة الدارسني يف املرحلة اإلبتدائية إىل 80 %، أما يف العام 1910 فقد وصلت إىل 100 %.

أما عىل صعيد التعليم العايل فقد فتحت تباعاً خمس جامعات أولها الجامعة اإلمرباطورية يف 

طوكيو التي أسست العام 1877، وكانت تحظى بالدعم الكامل من الدولة. أيضاً تم إنشاء جامعات 

.Waseda University خاصة أهمها جامعة واسيدا

بينام كانت التحسينات الداخلية تتبلور، قامت اليابان بإرسال بعثات إىل الخارج، أولها بعثة 

إواكورا Iwakura Mission التي بلغ عدد أفرادها 48 شخصاً، غادرت اليابان يف 23 ديسمرب عام 

املتحدة  الواليات  أيلول 1873 بعد زيارة  لتعود يف 13  الغربية  الدول  يف  1871 وأمضت 22 شهراً 

األمريكية لربيطانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، أملانيا، روسيا، الدامنارك، السويد، إيطاليا، النمسا وأخرياً 

سويرسا. قامت البعثة بدراسة كل يشء يف الغرب مبا يف ذلك السياسة واإلقتصاد والشؤون العسكرية 

والصناعية واإلجتامع والثقافة والفكر، وأعدت تقريراً مكوناً من 100 مجلٍد يف خمسة فصول نرشتها 

عام 1878، وضمته كل مشاهداتها حول املدارس، املجالس النيابية واملصانع والجيوش والسجون بل 

وحتى بيوت البغاء، من ثم تتاىل إرسال البعثات.

السالم  فنون  وأيضاً  التعليم  مسرية  تقود  اليابان  أصبحت  التعليمية  نهضتها  نجاح  بعد 

والحرب، ففتحت مؤسساتها الرتبوية للطالب اآلسيويني، ففي مستهل عام 1904 كان أكرث من 5000 

طالب صيني يتابعون دراستهم يف كلياتها.

العاملية  الحرب  نهاية  حتى  املايجي  عهد  منذ  اليابانية،  األجيال  برتبية  التعليم  نظام  قام 

الثانية عىل مبدأ الكوكوتاي Kokotai املستند إىل الفكرة الشنتوية الكونفوشيوسية القدمية للمبادئ 

رأس  هو  فاإلمرباطور  اإلمرباطور،  عبادة  كانت  بالطبع،  اليابانية،  اإليديولوجية  قلب  ويف  العائلية. 

.Family-Nation Kozuku kokka العائلة – الدولة



49

اإلستعانة بالخربات األجنبيةب- 

لنجاح التحديث كان ال بد من اإلعتامد عىل الخربات األجنبية لذلك تم اإلستعانة بـ أوياتو 

الذين  بالعلوم   املختصني  وجميع  واملهندسون  األساتذة  وهم   Oyato Guikojujin جايكوكوجن 

تم توظيفهم من أجل تطوير اليابان وعربهم تم التعرف عىل أساليب البحث الغربية والدراسات 

العلمية الحديثة.

فرنسياً   51 مع  التعاقد  إىل  الدولة  لجأت  العام 1871 حيث  منذ  باألجانب  اإلستعانة  بدأت 

و32 بريطانياً و10 أملانيني و6 أمريكيني، وعدد محدود من الصينيني والهولنديني والربتغاليني من أجل 

تحديث التعليم ثم ارتفع عددهم إىل 520 باحثاً وصلت رواتبهم إىل 2.272 مليون ين.

إستفادت اليابان إىل الحد األقىص من الخرباء األجانب الذين عملوا لفرتات زمنية محدودة، 

ومنهم من أمىض حياته كلها يف اليابان بعد أن أحبها وتطّوع لخدمتها، فأقام لهم اليابانيون متاثيل 

الخرباء  أشهر  ومن  بفضلهم،  واعرتافاً  لهم  تكرمياً  اليابانية،  والجامعات  للمدن  الهامة  الساحات  يف 

األجانب:

جدول رقم-5- أشهر الخرباء األجانب

سنة الوصولالبلداسم العائلة االختصاص

1876الواليات املتحدةكالرك Clarkالتعليم

1877الواليات املتحدةمورس Morseالعلوم

Neumann 1875أملانيانيومان

1875أملانيابالز Balzالطب

1871الواليات املتحدةجونز Jonesالدين

1893روسياكووبر Koeberالفن

Ragusa 1875إيطالياراجوسا

Wirgman 1875بريطانياورغامن

1876الواليات املتحدةفينولوسا Fenollosaاألدب

Griffis 1870الواليات املتحدةجريفث

1877بريطانياكوندر Conderالزراعة
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ج- اإلهتامم بالفنون وازدهار الصحافة

 Civilization andالفنون يف عرص املايجي الذي أُطلق عليه عرص املدنية والتنوير إزدهرت 

Enlightenment Bummei Kaika.كانت املوسيقى الغربية يف طليعة الفنون وكان أول إستعامل 

لها يف املارشات العسكرية، ثم ظهر نوع من األغاين التعليمية يطلق عليها اسم شوكا Shoka، وهو 

نفس اللحن الغريب مع ترجمة املعاين لليابانية لإلستخدام يف املدارس اإلبتدائية.

 Kabuki أما عىل صعيد املرسح فقد كان من أهداف اإلصالح تطوير املرسح القومي كبويك

الذي حافظ عىل شعبيته بني الجامهري، و تأخر القبول الشعبي للمرسح الغريب حتى العام 1911 حيث 

عرضت مرسحية بيت الدمية A Doll's House يف طوكيو ألول مرة. يف العام 1887 تم إنشاء كلية 

طوكيو للفنون Tokyo College of the Arts Tokyo Bijutsu Gakko التي إستفادت من الدعم 

الحكومي والخربات الغربية، ليظهر فيها فن الرسم الياباين الشهري وهو عبارة عن دمج الرسم التقليدي 

الياباين مع األساليب الغربية يف اإلبداع، أيضاً إهتمت الكلية بفن النحت الذي تطّور بدوره عىل يد 

أساتذتها وطالبها.

عىل صعيد الصحافة، كانت هناك بعض النرشات مع بداية عرص املايجي لكن رغم أنها كانت 

تطلق عىل نفسها اسم صحف، إال إن عدم انتظام صدورها وبدائية نُظم كتابتها تجعلها ال تقارن بأي 

من الصحف الغربية يف ذلك الوقت. يف العام 1870 صدرت أول صحيفة يومية يف مدينة يوكاهاما 

Yokohama، لكن عدد قرائها كان قليالً خارج املدن. تم إصدار قانون الصحافة يف 28 حزيران 1875، 

متناقضة،  سياسية  لتوجهات  تابعة  مبعظمها  كانت  التي  اليومية  الصحف  عدد  يف  طفرة  ليحدث 

فازدهرت السلطة الرابعة الحزبية ومن ثم عادت لتتوحد تحت شعار الوطنية Patriotism مساندة 

لإلمرباطورية يف حروبها الخارجية.

Modernization of Life Style د- تبدل إسلوب حياة اليابانيني

املـــدن  يف  الغـــريب  الســـلوك  أمنـــاط  إنتـــرشت  والتنويـــر  املدنيـــة  عـــرص  خـــالل 
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اليابانية، ظهر ذلك يف املنازل والثياب والطعام باإلضافة إىل العادات اإلجتامعية الغربية.

فلقد أصبحت املنازل أوروبية الطراز من حيث البناء واملفروشات باإلضافة إىل وسائل الراحة 

الغربية.  الطبقة الوسطى حريصني عىل قراءة أحدث الرتجامت للكتب  أبناء  وأصبح املثقفون من 

كانت الثياب الغالبة يف املدن وفقاً للموضة األوروبية باإلضافة إىل طريقة قص الشعر.أما مجتمعات 

الصيادين واملزارعني فقد حافظت عىل إسلوب حياتها التقليدي.

النهضة اإلقتصادية اليابانية األوىل

مع بداية حكم املايجي كان اإلقتصاد الياباين بدائياً يعتمد عىل الزراعة واملصنوعات النسيجية 

وصيد األسامك واستخراج اللؤلؤ، أما التجارة الخارجية فكانت مكبلة باإلتفاقيات املجحفة مع الدول 

الغربية والتي متكن اليابانيون من تحويلها ملصلحتهم مع نهاية القرن التاسع عرش.

الصناعة  الرامية إلنعاش  العامة  السنة األوىل لحكم مايجي 1868، نُرشت املخططات  منذ 

توالت  ثم  من   ،General Plans for Commerce and Industry باسم:  عرفت  التي  والتجارة 

التطورات اإلقتصادية التي سنعالجها يف النقاط التالية:

إنشاء القطاع املايل الحديثأ- 

لقد كان اإلصالح النقدي من أهم ركائز النهضة اإلقتصادية. فمع بداية حكم املايجي كان 

األرز هو وحدة القياس والتبادل يف األرياف، أما يف املدن الرئيسية فكانت تستعمل النقود املعدنية 

املتنوعة. يف العام 1871 تقرر تطبيق النظام الُعرشي، أُطلق عىل العملة الوطنية الرئيسية اسم الني 

Yen، ويف العام 1897 تم إعتامد املعيار الذهبي Gold Standard كباقي األمم املتطورة.

البنـــك  أمـــا  األمـــرييك،  للنظـــام  وفقـــاً   1872 العـــام  اليابانيـــة  البنـــوك  أُنشـــئت 
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املركزي الياباين فلقد تأسس العام 1882 مستلهامً النموذج البلجييك(*).

تطوير اإلقتصاد التقليديب- 

التطور  هذا  ولكن  التقليدي،  اإلقتصاد  تطوير  خطوات  تسارعت  املايجي  عهد  بداية  مع 

انحرس فيام بعد لتزايد اإلهتامم الحكومي بالصناعات الثقيلة.

مع  التحديث  برز  النسيجية.  واملصنوعات  والصيد  الزراعة  من  التقليدي  اإلقتصاد  يتألف 

استرياد بذور أفضل ومثمرة أكرث، وإستخدام الطاقة الكهربائية، تركيب محركات الوقود عىل سفن 

الصيد، وكذلك مساعدة املعامل الصغرية التي تعمل باألسلوب املوروث بإعطائها ماكينات مستوردة 

مام زاد إنتاجيتها من املنسوجات القطنية والحريرية.

إال أن الدولة عادت فاتخذت سلسلة من التدابري اإلقتصادية غري اإلنسانية إلجبار عدد كبري 

العسكرية،  أو  اإلدارية  أو  اإلنتاجية  بالقطاعات  لإللتحاق  أراضيهم وقراهم  الفالحني عىل ترك  من 

لذلك جاء اإلصالح الزراعي تعسفياً للغاية عن طريق فرض رضائب كبرية عىل األرض واإلنتاج الزراعي 

معاً مام سبب نزوحا من الريف إىل املدن.

Zaibatsu ج- والدة اإلحتكارات الكربى       

كان التخطيط الرئييس لحكومة املايجي هو القيام بنهضة صناعية كربى تساهم يف التحديث 

شبكة  توسيع  و  التحتية  البنى  مشاريع  دعم  مع  اإلقتصادي  التخطيط  بدايات  العسكري.كانت 

يوكوهاما Yokohama وطوكيو  افتتح بني مدينتي  فأول خط سكة حديد  الحديد،  خطوط سكك 

ثم  العام 1877،  اإلنشاءات حتى  الحكومية عىل جميع  السيطرة  وإستمرت  العام 1872،   Tokyo

وتم  .Kobe وكويب  طوكيو  مدينتي  بني   Tokaido توكايدو  خط  ببناء  الخاصة  املؤسسات  قامت 

(*) راجع جدول رقم ـ 4 ـ املنظامت اليابانية املقتبسة من الغرب. 
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التشجيع اإلقتصادي عىل املبدأ نفسه: مبادرة من الدولة يف البداية يتبعها إستثامر القطاع الخاص.

يف الصناعة أيضاً تم إعتامد إسلوب إرسال البعثات اليابانية لإلستفادة من العلوم الغربية، 

ذلك  تال  خرباتهم.  من  لإلستفادة  اليابانية  املصانع  يف  الغربيني  الخرباء  توظيف  نفسه  الوقت  ويف 

تنفيذ الدولة اليابانية عدد من املشاريع اإلقتصادية الكبرية يف الصناعات الثقيلة وليس الخفيفة، أي 

الصناعات التي يعجز القطاع الخاص عن بنائها بأمواله الذاتية، ويحتاج إىل رشاء معدات غربية تدار 

بالتكنولوجيا الغربية.

القطاع  بيع مؤسسات  الخصخصة، وهو  نظام  التي طبقت  الدول  اليابان يف طليعة  كانت 

العام إىل رشكات القطاع الخاص، فظهرت مجموعة من الرشكات الضخمة املكونة من تكتالت خاصة 

دعيت زايباتسو Zaibatsu، هذا املصطلح هو إختصار لكلامت يابانية تشري إىل تكتالت إقتصادية 

ضخمة تضم رشكات ومؤسسات كبرية يف جميع املجاالت كسكك الحديد واملناجم، وصناعة السفن، 

وصناعة النسيج والبنوك ورشكات التأمني، وغريها وهي تتكون من نوعني:

األربعة الكبار The Big Four وهي مجموعات الزايباتسو الرئيسية وهي:  -1

Sumitomo سوميتومو ميستويئ Mistoei                 ج-  أ - 

Ya Suda ياسودا ميتسوبييش Mitsubishi         د-  ب- 

الزايباتسو الصغرى، وتتألف من:  -2

Furukawa فوروكاوا سوزويك Suzuki                  هـ-  أ - 

Fujita فوجيتا هوندا Honda                     و-  ب- 

Kawazaki كوازايك كوهارا Kohara                    ز-  ج- 
()Matsukata ماتسوكاتا أسانو Asano                      ح-  د- 
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د- تنشيط التبادل التجاري مع املستعمرات اليابانية

 متحورت أهداف الزابياتسو حول نقطة مركزية هدفها تحويل اليابان إىل دولة غنية، لديها 

جيش عرصي شديد التامسك واالنضباط، وتتعامل بندية تامة مع الدول الغربية املتطورة، من هنا 

بدأت النزعة اإلمربيالية اليابانية املتامشية مع نظريتها اإلستعامرية الغربية.

مع نهاية الحرب اليابانية – الصينية تم إستعامر جزيرة تايوان عام 1895 فشجعت اليابان 

زراعة قصب السكر من أجل االستهالك املحيل بداية من عام 1901 إىل 1910، حيث كرست معظم 

األرايض التايوانية إلنتاج قصب السكر.

أما كوريا فقد كان فيها كمية صغرية من الحديد الخام، أما ثروتها الطبيعية الكربى فكانت 

ِقبل  الزراعات فيها من  النوع من  الزراعية ومنتوجاتها وخاصة األرز  فتم تشجيع هذا  يف األرايض 

املستعمر الياباين.

بقي ضئيالً  التجاري  التبادل  أن حجم  إال  باملستعمرات  اإلقتصادي  التحكم  لكن رغم هذا 

فمثالً حجم االسترياد من املستعمرات بالنسبة للتجارة الكلية مع الدول األُخرى زاد من 1.7 % يف 

فرتة 1894 - 1903 إىل 6.9 % يف فرتة 1904 - 1914، زاد التصدير إىل املستعمرات من 2.7 % خالل 

1894 - 1903 إىل 7.8 % خالل 1904 - 1914.

نخلص اىل القول ان السياسة اإلقتصادية اليابانية تركت آثاراً سلبية عىل املجتمع الياباين، فقد 

كان اهتامم حكومة املايجي بالصناعات الثقيلة يهدف اىل تحديث الجيش ملواجهة القوى الغربية. 

من  العاملة  اليد  هجرة  إىل  أدى  مام  األرياف،  هامالً  املدن  بجوار  الصناعي  التمركز  انصب  لقد 

الريف إىل املدينة. ومبا أن الصناعات الجديدة مل تكن متتلك إال نادراً رؤوس أموال فائضة تسمح 

لها بامتصاص هذا الفائض املستمر من اليد العاملة , فإن األجور يف املدينة متيل للتدين إىل مستوى 

األجور الزهيدة، ومل يراع قانون العمل أوضاع العامل وظروفهم. 

أدت األخطـــاء يف تطبيـــق اإلصـــالح الزراعـــي إىل دفـــع عـــامل الزراعـــة للنـــزوح 
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القرسي  نحو املدن دون أمل بوجود فرص عمل فيها مام جعل الريف الياباين يف حالة توتر دامئة 

خاصًة مع زيادة أعباء الرضائب عرب رضيبة األرايض باإلضافة إىل الرضائب غري املبارشة، رافق ذلك 

كساد اإلنتاج الزراعي مام زاد حاالت الفقر يف القرى، مام أدى إىل بداية طرح األسئلة اإلجتامعية 

.Social Questions

أثناء النهضة الصناعية التي رافقت الحرب اليابانية – الصينية قام عامل املصانع باإلرضاب 

مطالبني بتحسني ظروف العمل ورفع األجور، وذلك يف عدة مناطق من البالد، ويف عام 1897 وحده 

حصل أكرث من 40 إرضاباً.زادت األحوال سوءاً داخل املصانع مع إندالع الحرب مع روسيا عام 1904 

وأشار  اليابان،  يف  الصناعي  العهد  بداية  منذ  عنفاً  األكرث   1907  -  1906 عامي  اضطرابات  فكانت 

ذلك بوضوح إىل نزوع العامل نحو الثورة بسبب حجم الضغوطات التي يتعرضون لها، ورسعان ما 

 Japan تحولت التحركات العاملية إىل حركة سياسية، ففي عام 1906 أُنشئ الحزب اإلشرتايك الياباين

Socialist Party، والذي تم حظره يف العام التايل.

إن من أهم خصائص الروح الحديثة هي العقالنية، لقد قيل إن األُمة هي شعب يريد أن 

 Nation أُمة  تأسيس  هو  مؤسسات حكومية  واملشاركة يف  إىل سلطة  الخضوع  فليس  أمة،  يكون 

 .State Kokka أو مواطنني يف دولة People Jinmin فهذه الحالة هي مجرد شعب ،Kokumin

فإذن حتى يصبح الناس أُمة، عليهم أن يرغبوا يف أن ينتموا إىل مجتمع مشرتك واملشاركة يف بناء 

مؤسساته.

بعض اإلستنتاجات

العســكرية  برتســانته  الغــريب  اإلســتعامر  يتهــدده  إقطاعيــاً  بلــداً  اليابــان  كانــت 

وعــىل  عليهــا  وصيــة  نفســها  وانتدبــت  العــامل  شــعوب  معظــم  هزمــت  التــي  املتفوقــة 

اليابانيــة العشــائر  يف  الــرأي  قــادة  معظــم  كان  الغــريب،  التهديــد  هــذا  ظــل  يف  ثرواتهــا. 
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Clans يتبنون الفكرة الواقعية العقالنية Rationalism والهدف هو تحويل هذه العشائر إىل أمة 

 .Nation

يف ظل هذه األجواء وصل إىل سدة الحكم اإلمرباطور مايجي املتنور العام 1868 لتبدأ نهضة 

اليابان الحديثة التي أصبحت بفضل اإلصالح املايجي Meiji Ishin  أول أمة ليست غربية، تقف نداً 

للقوى اإلستعامرية، وهي عادت بدورها وتبنت سياسة إمربيالية تجاه دول الجوار.

لقد إستفادت اليابان من وجود هذا القائد املحب لشعبه، والذي حظي مبجموعة مخلصة 

من املستشارين الذين شكلوا فريق عمل متكامالً هدفه خدمة األمة اليابانية وفقاً ملبدأ الكوكوتاي 

.Kosoku – Kokka ذي الجذور الدينية حيث اإلمرباطور هو رأس العائلة- الدولة Kokotai

لقد كان فريق العمل املحيط باإلمرباطور من الساموراي Samurai القدامى الذين تخلوا 

عن إمتيازاتهم السابقة وانخرطوا يف بناء األمة، وكان لهم الدور الرائد يف الجيش والتعليم والثقافة.

إىل  وسعوا  األهداف  من  سلسلة  ومعاونوه  مايجي  اإلمرباطور  وضع  الواقعية  من  إنطالقاً 

تحقيقها، كان من أبرزها:

توحيد السلطة تحت الراية اإلمرباطورية.  -1

نهضة املجتمع.  -2

.Heavy Industry تحديث الصناعة وإنشاء الصناعات الثقيلة  -3

بناء الجيش القوي وفقاً للمعايري الغربية.  -4

إلغاء اإلتفاقيات املجحفة.  -5

إنتهى عهد املايجي يف عام 1912 ليخلفه عهد إبنه التايشو Taisho وميكن القول أن األمة 

اليابانية Kokumi قد نجحت يف تحقيق أهدافها الواقعية بل وزادت عليها هدفاً  إسرتاتيجياً هو 

الطموح للعب دور عىل الساحة الدولية.
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أما الهدف األول فقد تم تحقيقه مع بداية العهد اإلمرباطوري حيث توحدت اليابان يف ظل 

دولة واحدة عاصمتها طوكيو، منها إنطلق اإلصالح املايجي عرب مجموعة من القوانني اإلمرباطورية 

الهادفة لتحقيق الهدف الثاين وهو نهضة املجتمع الياباين.

إن حضارة املجتمع تتجىل يف مستوى التعليم بني أبنائه وإلغاء الفروق الطبقية باإلضافة إىل 

الحياة الربملانية يف ظل دستور عرصي يكفل حق املامرسة السياسية ألبناء املجتمع. عىل املستوى 

التعليمي، كانت النتائج باهرة، اذ انعدمت األمية بني الفئات العمرية الصغرية مع حلول العام 1910 

وإرسال  والجامعات  املدارس  إنشاء  يف  متثل  الذي  التعليمي  بالنظام  الكبري  لإلهتامم  نتيجة  وذلك 

البعثات لكسب العلوم الغربية باإلضافة إىل استقدام الخربات األجنبية Otyato Gai Kokujin. من 

أجل املساواة يف املجتمع تم إلغاء النظام الطبقي القديم Hi Bunse وأعطيت الفرصة لجميع األفراد 

لإلرتقاء بالُسلم اإلجتامعي، فتعززت املبادرة الفردية التي تخدم الجامعة وأصبح كل أفراد الشعب 

.Kokka وليس أبناء الساموراي فقط باستطاعتهم تبؤ أعىل املراكز يف الدولة اليابانية Hiemin

 أما بالنسبة للحياة الربملانية فمنذ الربع األول من عام 1868 فقد أصدر اإلمرباطور مايجي 

العادل مبادئ اإلصالح الخمسة OATH التي كانت نقلة نوعية يف الحياة السياسية اليابانية، والتي 

إزدهرت خصوصاً يف مرحلة التحضري واإلقتباس إلعالن الدستور الياباين الذي قدمه اإلمرباطور مايجي 

بنفسه يف 11 شباط 1889. كان الدستور سيفاً ذا حدين بالنسبة للنخب السياسية اليابانية، فهو وإن 

كان مستوحًى من الدساتري الغربية إال أنه شدد عىل قداسة اإلمرباطور وعدم مساءلته إضافة إىل 

إعطاء األسبقية ملصلحة األمة اليابانية. هذه النفحات القومية حولت اليابان من منوذج غريب مرتجى 

للدميقراطية إىل دولة شمولية ذات إجراءات دميقراطية تخدم املصلحة اإلمرباطورية العليا.

دعـــم  عـــرب  األويل  التحديـــث  بـــدأ  الصناعـــة،  تحديـــث  كان  الثالـــث  الهـــدف 

حيـــث  والحريـــر،  القطـــن  بنوعيـــه  النســـيج  صناعـــة  وخاصـــة  التقليديـــة  الصناعـــات 
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من  مبارش  إرشاف  تحت  الياباين  اإلنتاج  نوعية  لتحسني  أوروبا  من  الضخمة  اآلالت  استرياد  تم 

مهندسني غربيني، وكان ذلك بداية الدعم الحكومي للقطاع الخاص.

عنوانها  لتبدأ مرحلة جديدة   ،Heavy Industry الثقيلة  بالصناعات  اإلهتامم  بدأ  ثم  من 

فأُنشئت مصانع  الحريب،  الطابع  الجديدة  الصناعات  العسكر، حيث غلب عىل  التصنيع يف خدمة 

مصانع  إنشاء  الحقة  مرحلة  يف  تالها  كياموية،  البرتو-  والصناعات  السفن  وبناء  والحديد  البارود 

املدافع وملحقاتها وخاصة مصانع الذخائر، كلها هدفها النهايئ تعزيز القدرات القتالية اليابانية تحت 

شعار بلد غني وجيش قوي Fokoku Kyohei  الذي تبنته اإلحتكارات املالية Ziabatsu وهي عبارة 

عن اندماج مجموعة من املؤسسات يف رشكة واحدة طبقاً لنظام الهولدنغ (األسهم) Holding التي 

تكونت عرب تحالف تم بني اإلمرباطور وحاشيته من جهة ورجال األعامل اليابانيني من جهة أُخرى 

بهدف توجيه اإلقتصاد الياباين مبا يتالءم مع النهضة القومية وتحديث الجيش.

اليابانية ملواجهة  األرايض  الدفاع عن  القادر عىل  الحديث  الجيش  بناء  كان  الرابع  الهدف 

زمن  يف  العسكري  الصعيد  عىل  بدائية  دولة  اليابان  كانت  فلقد  الغربية.  اإلستعامرية  التهديدات 

الكولونيالية األوروبية. كانت حرب األفيون بني بريطانيا والصني املثل األقرب للشعب الياباين، وظهر 

التي قاتلت  التي فرضت السامح بتجارة األفيون، عىل الصني  الغربية،  النارية  فيها تفوق األسلحة 

بأسلحة بدائية جلها من السالح األبيض.

مع استتباب األمر لحكومة املايجي جرى استقدام بعثات فرنسية إلنشاء الجيش اإلمرباطوري 

اليابـاين Kyujitai الـذي أمدتـه الصناعـة اليابانية بأحدث األسـلحة يف ذلك العرص. تـوىل القيادة فيه 

السـاموراي وأبناؤهم وفُتح املجال لكافة أفراد الشـعب الياباين لإللتحاق فيه ومن ثم اإلرتقاء ضمن 

الرتـب العسـكرية. بعـد التأسـيس الفرنـيس تبنى الجيـش اإلمرباطوري الفكـر األملـاين يف التكتيكات 
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القتالية، ليصبح قوة إقليمية يحسب لها حساب. رافق ذلك ازدهار الفكر التوسعي الياباين، فاملفكر 

الياباين يوكيتيش فوكوزاوا Yukichi Fukizawa كتب يف العام 1882 يوماً ما َسُنحِدُث القدرة الوطنية 

ولن نسيطر فقط عىل الشعوب الصينية والهندية كام يفعل الربيطانيون اآلن، لكننا سنمتلك القوة 

البداية  إحتالالً،  تحّول  ثم  تفاوضاً  الياباين  التوسع  بدأ  فعالً  بأنفسنا.  آسيا  الربيطانيني وحكم  لطرد 

كانت املسألة الكورية، ومن ثم خوض الحرب مع الصني Sino-Japanese War التي كرست اليابان 

كقوة إقليمية تعاملت بندية مع الدول الكربى وخاصة بريطانيا مام مكنها من تحويل اإلتفاقيات 

املجحفة بل والدخول يف تحالف مع بريطانيا نفسها.

اعتمد القادة اليابانيون سياسة النفس الطويل للتخلص من اإلتفاقيات املجحفة التي فُرضت 

عليهم بدءاً من عام 1854، وكان للتحديث العسكري الياباين دور كبري يف تعديل تلك اإلتفاقيات، فأي 

مواجهة كانت ستسبب خسائر ضخمة لكال الطرفني ولن تكون مضمونة النتيجة لكليهام.

اليابانية  إتفاقيات جديدة مع اإلمرباطورية  أبرمت  التي  الدول  بريطانيا يف طليعة  كانت 

العام 1894 تبعتها 14 دولة أُخرى. مل تكتف بريطانيا بعقد إتفاقيات التبادل التجاري بل عقدت 

معاهدة حلف إسرتاتيجي مع اليابان يف العام 1902، لتنطلق بعدها الطموحات اليابانية للعب 

دور عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.

كانــت املســألة الكوريــة هــي البؤرة املتفجــرة يف رشق آســيا، فإنطالقاً منها حدثــت املواجهة 

مــع الصــني، ودفاعــاً عــن إســتعامرها حــدث الصــدام مــع روســيا القيرصيــة، حيــث كانــت الحــرب 

اليابانيــة – الروســية Russo-Japanese War بــني األكــرث حداثــة يف آســيا مقابــل األقــل تطــوراً يف 

أوروبــا، وألول مــرة متكنــت دولــة رشقيــة مــن إنــزال الهزميــة بقــوة غربيــة، مــام آثــار موجــة مــن 

الفــرح داخــل كل الشــعوب الخاضعــة لإلســتعامرالغريب. ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن بريطانيــا رغــم 
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اليابانيون من  ملا متكن  لواله  اليابان  لحليفتها  أنها قدمت دعامً  إال  الحرب  تلك  للحياد يف  إعالنها 

كسب الحرب، فالربيطانيون كانوا يُعلمون البحرية اليابانية بأي تحرك للسفن الحربية الروسية حال 

رؤيتها، وكان لهم دور يف منع أُسطول البحر األسود Black Sea الرويس من عبور مضيق الدردنيل 

Dardanelles بالتعاون مع الدولة العثامنية. أثّر ذلك عىل ميزان القوى العسكري، وّرسع يف قبول 

مبادرة الرئيس األمرييك روزفلت الذي نال جائزة نوبل للسالم تكرمياً لدوره يف حل هذا النزاع.

زراعية  إقطاعية  دولة  من  بالده  حّول  أن  بعد   1912 عام  مايجي  املصلح  اإلمرباطور  تويف 

بدائية إىل إمرباطورية إمربيالية متطورة فيها كل مقومات الدولة Kokka. أصبحت اليابان مع نهاية 

عرص املايجي متتلك كل عنارص القوة، فداخلياً تعيش عرص املدنية والتنوير Bummei Kaika من 

البالد. أما  قادراً عىل حامية  قوياً  خالل نهضة ثقافية يرافقها صناعات ثقيلة حديثة أولدت جيشاً 

عىل صعيد  إمربيايل  دور  للعب  شوفينية سعت  قومية  أيديولوجية  أوجدت  القوة  فهذه  خارجياً، 

منطقة رشق آسيا مكنها من املشاركة يف الحرب العاملية األوىل وتوسيع نفوذها اإلقليمي.
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الفصل الثاين

إنتصار اليابان يف الحرب العاملية األوىل

 وتوسيع نفوذها اإلقليمي

1930 - 1914 

يوشيهيتو  عهده  ويل  وخلفه  عاماً   59 عن  مايجي  اإلمرباطور  تويف   1912 متوز   30 يف 

Yoshihito ولُقب بـ التايشو Taisho أي املُنصف وهو الرقم 123 يف الساللة اإلمرباطورية إال أنه 

كان عليالً بسبب مرض أصابه منذ الطفولة .

قطفت اليابان خالل فرتة 1914 - 1930 مثار اإلرث املايجي حيث تحولت إىل أمة متتلك 

جميع مقومات القوة وتقف نداً للقوى الغربية. عندما اندلعت الحرب العاملية األوىل شاركت فيها 

إىل جانب دول الحلفاء مام مكنها من ترسيخ نفوذها الدويل، لتعيش مرحلة من السطوة اإلقليمية 

.Taisho Democracy رافقها تعددية عىل الصعيد الداخيل ُعرفت بدميقراطية التايشو

إال أنها يف املرحلة نفسها تعرضت لكارثة طبيعية هي زلزال طوكيو إضافة إىل تأثرها بأزمة 

الكساد العاملي من بوادرها حتى تداعياتها. 

وسنعالج هذا الفصل إنطالقاً من الحرب العاملية األوىل، عرب املحاور التالية:

مشاركة اليابان يف الحرب العاملية األوىل وبروزها العسكري يف الرشق األقىص

الحـــرب  يف  املشـــاركة  هـــو  املرحلـــة  هـــذه  يف  الرئيـــيس  الحـــريب  العمـــل  أن  شـــك  ال 

العامليـــة األوىل، فعندمـــا اندلعـــت الحـــرب الكـــربى يف أوروبـــا خـــالل آب 1914، كانـــت 

اليابـــان، نتيجـــة للتطـــور الرسيـــع التـــي قامـــت بـــه خـــالل األربعـــني ســـنة املاضيـــة، 
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مؤهلة ألول مرة يف تاريخها للمشاركة يف الرصاعات األوروبية. كان الهدف الرئييس أن تصبح اليابان 

القوة املطلقة يف رشق آسيا  و كان بديهياً أن تعزيز وضعها يتم عربمحو القوات األملانية من رشق 

آسيا.

للمستعمرات  إنذار  بإرسال  اليابان  قامت  وبريطانيا،  اليابان  بني  القائم  للحلف  تطبيقاً 

األملانية، أهم ما جاء فيه: 

إنسحاب القوات البحرية األملانية من املياه اإلقليمية التابعة لليابان والصني.   البند األول: 

املستأجرة   KainChow كاي شو منطقة  أيلول،   15 قبل  وبأرسع وقت،  التسليم  البند الثاين: 

للسلطات اليابانية.

اليابانية تعلن أنه يف حال مل تستلم الرد حتى مساء 23 آب،  إن الحكومة اإلمرباطورية 

اليابان ستتخذ كل  اليابانية، فإن  للنصيحة  التام  األملانية قبولها  الحكومة اإلمرباطورية  وفيه إعالن 

اإلجراءات الرضورية ملواجهة املوقف.

كانت األهداف الرئيسية  للتحركات اليابانية كالتايل:

 Shangtung  وإحكام السيطرة عىل شبه جزيرة شانغ تونغ Tsing tao إحتالل تشنغ تاو  -1

.Peninsula

.Pacific Ocean إحتالل الجزر األملانية يف الباسيفيك  -2

حراسة الباسيفيك.  -3

إال أن األملان تجاهلوا اإلنذار الياباين فبدأت القوات اليابانية يف الثاين من أيلول 1914 بالنزول 

يف شبه جزيرة شانتونغ وتقدمت باتجاه تسنغ تاوو وشاطئ كياوتشوKiaochow Bay.كانت مكّونة 

من 20,000 رجٍل بحوزتهم 142 مدفعاً مدعومني باألُسطول. برسعة يف السابع من ترشين الثاين إنتهت
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الحملة اليابانية وانتهى الوجود العسكري األملاين يف رشق آسيا. بلغت الخسائر العسكرية اليابانية 

العالقات  مكتب  بدأ  الحرب،  من  األورويب  املرسح  إىل  يابانية  قوات  نقل  من  قتيالً. خوفاً   1455

الخارجية األملاين اإلتصال بالبعثة اليابانية يف إستكهومل Stockholm  السويد.

 كان خروج اليابان من الحرب العاملية األوىل بصفة الدولة اآلسيوية الوحيدة املنترصة سبباً 

يف زيادة شعور قادتها بالقومية الشوفينية وبفرادة اليابان وخصوصيتها بني دول املنطقة. 

    Siberian Expeditionسيبرييا حملة  يف  اليابان  شاركت  أيضاً  العسكري  الصعيد  عىل 

الدولية. ففي العام 1917 بدأت الثورة البلشفية يف روسيا، ووسط الرصاع بني الشيوعيني والقيارصة 

قرر الحلفاء التدخل إلنقاذ القوات التشيكوسلوفاكية Czechoslovakia املعادية للبالشفة والتي تقدر 

بـ 50,000 جندي محارصين يف سيبرييا. يف الثامن من آب 1918 طلبت الحكومة األمريكية رسمياً من 

اليابان إرسال قوات إىل سيبرييا وشامل منشوريا North Manchuria . يف 18 آب 1918 وصلت طالئع 

القوات الربيطانية والفرنسية ثم تبعتها القوات اليابانية واألمريكية. تألفت القوات الدولية من 72000 

انسحبت  قتالية صغرية.  إىل مساهمة بريطانيا وفرنسا بوحدات  ياباين و9000 أمرييك إضافة  جندي 

القوات الغربية مع نهاية الحرب األهلية، لكن اليابان أبقت قواتها حتى العام 1922  حيث سحبتها 

تحت ضغط القوى الغربية.

 Inner ال ميكــن تقديــر التدخــل اليابــاين يف مســألة منشــوريا ومنغوليــا الداخليــة

Mongolia دون األخــذ باإلعتبــار جديــة الجيــش اليابــاين عــىل إعتبار روســيا تهديــداً محتمالً، فتم 

تشــكيل حاميــة كوانتونــغ Kwantung Garrison يف العــام 1919، وكانــت تتألــف مــن فرقــة من 

الجيــش النظامــي إضافــة إىل فــوج مــن املدفعيــة متركــزت يف منطقــة كوانتونــج املســتأجرة وكان 

متويــل هــذه القــوة يتــم عــرب ســتة أفــواج مــن حــراس الســكك الحديديــة املنترشيــن عــىل طــول 

الخــط، ليصبــح العــدد اإلجــاميل للجنــود 10,000 رجــٍل. هــذه الحاميــة كانت النــواة األوىل لجيش 
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.Kwantung Army كوانتونج

رغم وجود كل هذه القوات إال أن اليابان مل تكن متتلك القوة الكافية للسيطرة عىل تلك 

األرايض الشاسعة املمتدة من جنوب منشوريا إىل داخل منغوليا، فتقرر بناء تحالفات مع األقليات 

العرقية املحلية. تحولت منطقة شامل رشق آسيا إىل خليط متفجر من الجيوش النظامية (اليابان، 

روسيا) يقابلها الثوار املناهضون، إضافة إىل املليشيات املناطقية وعصابات أمراء الحرب الذين ظهروا 

مع  نشوب الحرب األهلية يف الصني التي تعددت األطراف الداخلية(*) املشاركة فيها بسبب ضعف 

السلطة املركزية. هذا أحدث مجموعة من الصدامات العسكرية Incidents التي مل ترَق إىل مستوى 

الحرب الشاملة.

إن أشهر هذه الحوادث يف تلك الحقبة هي حادثة شانغ Chang Incident. فقد كانت 

الضباط  عدد  وقُّدر    Chang Tso-lin تسولني  تشانغ  وهو  املقاطعات  حكام  أحد  تدعم  اليابان 

اليابانيني الذين يعملون كمستشارين يف قواته بـ 50 خبرياً يف العام 1928.عىل الرغم من املصالح 

املتبادلة قامت مجموعة من صغار الضباط اليابانيني يف حزيران 1928 باغتياله ألنهم كانوا يتهمونه 

العملية تم إستعامل قنبلة روسية الصنع،  التعاون. لتمويه  الكفاءة وقلة  الوقت بعدم  منذ بعض 

ووضع ثالث جثث صينيني، باإلضافة إىل ترك أوراق رسية مزيفة يف مكان االغتيال لتوجيه الشكوك 

نحو أمراء الحرب املنافسني. رغم خطورة هذه الحادثة إال أنها مل تتطور إىل حرب شاملة.

حفلـــت تلـــك الحقبـــة بالوحشـــية والعنـــف التـــي رافقهـــا الحمـــالت الدعائية 

[الـــروس]   Partisans املحازبـــون  قـــام  أيـــار،   25 يف   1920 عـــام  فمثـــالً  املضللـــة، 

أثنـــاء إنســـحابهم مـــن جزيـــرة ســـخالني وخوفـــاً مـــن هجـــوم يابـــاين خـــالل الصيـــف، 

(*) تتشكل الصني الحالية من 56 عرقية معرتف بها رسمياً، العرقية الرئيسية هي هان Han  ومنها يتفرغ مجموعة 

 ،Uyghur األوغور ،Miao مياو ،Mancho مانشو ،Zhuang املسلمة، وهنا 55 عرقية الهان أهمها: ذو يانغ Hui هيو

.Korean الكوريني ،Buyi بويي ،Tibet التيبت ،Mongol املنغول ،Tuji الطاجيك ،Yi يي



65

بقتل 700 أسري ياباين مام آثار موجة من الغضب العارم يف الشارع الياباين. فقامت الصحافة اليمينية 

امليدانيون  القادة  الجيش اإلمرباطوري، فمثالً قّدم  املتطرفون داخل  الغضب ساعدها  بتغذية هذا 

النص  سياق  يف  أصبح  لألفيون  يابانياً  مهرباً   13 فمقتل  والخداع.  الغش  ملؤها  تقارير  اليابانيون 

[الرسمي] مقتل 300 مواطن ياباين، وذلك يف نيسان 1928.

الجنود  قام  األحيان  بعض  ففي  لهم.  املعادية  التحركات  مع  بعنف  اليابانيون  تعامل 

اليابانيون بحرق قرى بأكملها ألن قلّة سكانها آووا بعض املشاغبني يف بيوتهم، هذه القسوة لفتت 

انتباه العامل، ففي عام 1919 مثالً، كانت أخبار القمع الياباين الوحيش لحركة آذار اإلستقاللية يف كوريا 

هي العناوين الرئيسة يف أنحاء الكرة األرضية.

تحول اليابان إىل قوة مؤثرة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل

مع نهاية الحرب العاملية األوىل وتحّول اليابان إىل قوة عسكرية إقليمية كربى برزت فيها ثالثة 

إتجاهات سياسية متناقضة:

يؤكد إستمرار التعاون والتنسيق التام بني اليابان والغرب يف آسيا ويف جميع املجاالت. األول: 

يعمل من أجل سيطرة اليابان عىل دول الجوار اآلسيوي مع تاليف الصدام مع الغرب. الثاين: 

يرى أّن عىل اليابان أن تلعب دور الدرع العسكري الذي مينع الوجود العسكري الغريب يف  الثالث: 

منطقة جنوب ورشق آسيا بأكملها.

اليابانية، تجىل ذلك يف  الخارجية  السياسة  الوسطي يف رسم  الثاين      تغلّبت رؤية أنصار اإلتجاه 

النقاط التالية:

Twenty-One Demands أ- الضغط عىل الصني: الئحة املطالب الواحد والعرشين

األملـــان  مواجهـــة  يف  األوىل  العامليـــة  الحـــرب  يف  اليابـــاين  التدخـــل  كان 
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يدور عىل األرايض الصينية املستأجرة. إستسلمت القوات األملانية يوم السادس من ترشين الثاين يف 

تسنغ تاوو فتسلمت اليابان اإلدارة اإلجرائية، مهيئة نفسها لفرتة إحتالل طويلة وبإدعاء الرضورات 

تسينان  تاوو-  تسنغ  خط  أهمها  الحديد،  سكك  وخطوط  املناجم  عىل  السيطرة  متت  العسكرية، 

Tsingtao-Tsinan الذي يبلغ طوله 240 ميالً.

اليابانية يف عام 1915 اإلستفادة  الحكومة  العسكرية قررت  بتعاظم قوتها  مع شعورها 

من كون القوى األوروبية ال متتلك القوة الكافية للتدخل يف املسألة الصينية فقامت بإرسال مسودة 

مع  األول 1914،  كانون  بداية  Peking يف  بكني  الياباين يف  السفري  إىل  والعرشين  الواحد  املطالب 

توجيهات بتقدميها يف الوقت املالئم.

يف كانون الثاين 1915 تم تقديم املطالب الواحد والعرشين إىل الحكومة الصينية و من 

البنود الخالفيّة فيها:

:I املجموعة األوىل

عىل الحكومة الصينية عدم معارضة أي تفاهامت قامت بني الحكومتني اليابانية  البند األول: 

Shantung واألملانية فيام يتعلق مبقاطعة شانتونغ

:II املجموعة الثانية

 South Manchuria بعد إعرتاف الحكومة الصينية بالسيطرة اليابانية عىل منطقة جنوب منشوريا 

ورشق منغوليا الداخلية Easter Inner Mongolia يجب مراجعة العوامل 

التالية:

تأجـــري  -1 مـــدة  زيـــادة  عـــىل  املتعاقديـــن  الطرفـــني  موافقـــة 

منطقتـــي بـــورث آرثـــر Port Arthur ودارن Dairen. وكذلـــك الـــرشوط 

ــكة  ــط السـ ــوريا، وخـ ــوب منشـ ــد لجنـ ــكة الحديـ ــط السـ ــة بخـ املتعلقـ
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آنتونغ – ماكدون Antung-Mukden، وذلك ملدة 99 عاماً.

[املجموعة الثالثة واملجموعة الرابعة مل تكونا مثار خالٍف جوهري]  

 :V املجموعة الخامسة

املجاالت  يف  يابانيني  بخرباء  حرصياً  تستعني  أن  املركزية  الحكومة  عىل  البند األول: 

العسكرية واملالية باإلضافة إىل الشؤون اإلدارية.

تشكيل قوة بوليس مشرتكة بني اليابان والصني. البند الثالث: 

وافقت الحكومة الصينية يف السابع من أيار 1915 عىل 16 مطلباً من الواحد والعرشين 

وذلك تحت التهديد العسكري الياباين، رافق ذلك تحرك معاٍد لليابان داخل الصني، أما ردود الفعل 

الغربية فلم تكن معارضة بقوة. يف الثامن من أيار تم إرسال الرد الصيني عىل املطالب اليابانية وجاء 

فيه: إن الحكومة الصينية يف سعيها للحفاظ عىل السالم يف الرشق األقىص توافق، مع إستثناء البنود 

الياباين ُمطالب  الخمسة يف املجموعة الخامسة (V)، حيث تُناقش يف مفاوضات تالية، إن السفري 

اإلتفاقية  النص ومن ثم توقيع  التحسينات عىل  الخارجية من أجل إجراء  بتعيني موعد مع وزارة 

بأرسع وقت.

بالفعل حصلت مفاوضات رسيعة بني البلدين وتم توقيع معاهدة يف 25 أيار 1915 بعد 

تبادل املالحظات، وأُعطيت اليابان معظم ما تريد.

 League واملساهمة يف إنشاء عصبة األمم Versailles Conference ب- املشاركة يف مؤمتر فرساي

:of Nations

لتبـــدأ  الحلفـــاء  العامليـــة األوىل يف عـــام 1918 مـــع إنتصـــار  الحـــرب  إنتهـــت 

محادثـــات الســـالم يف باريـــس يف العـــام التـــايل التـــي شاركــــت فيهـــا اليابـــان وإحتلـــت 
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مقعداً بارزاً عىل طاولـة  املفاوضات يف مؤمتر فرساي يف باريس الذي بدأ يف 18 كانون الثاين 1919 

. كان الهدف الرئييس العمل عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع تكرار الحرب بشكل فاعل وإنشاء 

عصبة األمم.

تركزت املطالب اليابانية عىل التفويض باإلنتداب عىل الجزر األملانية يف جنوب الباسيفيك 

.Shandung شامل خط اإلستواء واملطالبة بوراثة الحقوق األملانية يف منطقة شاندونغ

طالبت اليابان مبساواتها العرقية مع األوروبيني بغض النظر عن الشعوب اآلسيوية األُخرى، 

حيث اعرتض املوفد الياباين عىل التمييز العرقي الذي يتعرض له املواطنون اليابانيون يف عدة بلدان، 

والعدائية املوجودة بعدم التمييز بني القوقازيني البيض واملونغول الصفر كجامعة واحدة، بغض النظر 

عن الهوية القومية. وعمل الدبلوماسيون اليابانيون بالتعاون مع دبلوماسيني الدول املنترصة األُخرى عىل 

وضع قانون عصبة األمم التي أعلن إنشاؤها وانضمت اليابان إليها يف عام 1920 لتصبح أحد األعضاء 

الخمسة الدامئني إىل جانب بريطانيا والواليات املتحدة وفرنسا وإيطاليا من أصل 41 دولة مشاركة يف 

املنظمة، وهذا عكس مكانة اليابان ونجاح سياسة التعاون مع القوى الغربية.

ج- حضور مؤمتر واشنطن Washington Conference وعقد اإلتفاقات الدولية

 Washington واشنطن  يف  مؤمتر  عقد  إىل  املتحدة  الواليات  دعت   1921 عام  يف 

Conference من أجل مناقشة خفض الرتسانات البحرية ومعالجة املشاكل املؤثرة عىل الرشق األقىص 

واليابان  بريطانيا  البحري بني  التسلح  تنهي سباق  إتفاقية  األمريكيني عقد  كان هدف  والباسيفيك. 

باإلضافة إىل الواليات املتحدة. يف أثناء املؤمتر تم إدانة اإلمربيالية وتقرر نقل إنتداب املستعمرات 
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أألملانية إىل سلطة عصبة األمم.

 .1922 السادس من شباط  الثاين 1921 حتى  12 ترشين  املؤمتر من  فعاليات  إستمرت 

وكانت النتيجة األوىل توقيع معاهدة الدول األربع Four Power Pact بني اليابان والواليات املتحدة 

وبريطانيا وفرنسا التي اتفقت عىل االحرتام املتبادل لحقوق الدول املوقعة يف رشق آسيا واملبادرة 

للتشاور عند حصول األزمات يف املنطقة.

من أهم نصوص املعاهدة:

إن األطراف املجتمعة متفقة عىل وجود مصالح لها يف محيط الباسيفيك. البند األول: 

يف حال تعرض مصالح الدول املتعاهدة لعمل عدواين من أي طرف آخر، ستعمل  البند الثاين: 

الدول املتعاهدة بشكل صادق للوصول إىل أفضل الوسائل التي يجب أن تتخذ 

بصفة أحادية أو جامعية ملواجهة الوضع املتأزم.

مع نهاية املؤمتر تم توقيع معاهدتني أخريني يف 6 شباط 1922 هام:

Five Power Pact معاهدة الدول الخمس أ – 

 ولقد وقع عليها كل من الواليات املتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا باإلضافة إىل إيطاليا، ومن أهم 

بنودها:

توافق الدول املوقعة عىل تحديد ترساناتها البحرية طبقاً للمعاهدة الحالية. البند األول: 

تحديد وزن السفن الحربية بالطن. البند الرابع: 
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البند السابع:  تحديد وزن حامالت الطائرات بالطن.

جدول رقم -6- تحديد األوزان وفقاً ملعاهدة الدول الخمس

حامالت الطائرات (بند ٧)السفن الرئيسية (بند ٤)البلد

135000 طن525000 طنبريطانيا

135000 طن525000 طنالواليات املتحدة

81000 طن315000 طناليابان

60000 طن175000 طنفرنسا

60000 طن175000 طنإيطاليا

طبقا لهذه املعاهدة أصبحت الدول املتعاقدة متلك سفناً وفقاً للنسبة التالية: بريطانيا، أمريكا = 5، 

اليابان= 3، فرنسا وإيطاليا= 1.67.

معاهدة الدول التسع Nine Power Pactب- 

ولقد وقع عليها كل من الواليات املتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، باإلضافة 

إىل بلجيكا وهولندا والربتغال، وأخرياً الصني التي كانت محور املحادثات. نّصت اإلتفاقية 

عىل تخفيف حدة الوجود العسكري يف آسيا مام اعترب مبثابة حصار دويل عىل النزعة 

العسكرية اليابانية. من أهم بنودها:

البند األول:

      أ- إحرتام سيادة وإستقالل الصني.

حكومة  بواسطة  نفسها  عىل  وتحافظ  لتتطور  للصني  الكامل  الدعم  تقديم  ب- 

فاعلة ومستقرة.
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زيادة فعالية سياسة الباب املفتوح... البند الثالث: 

إحرتام حق الصني يف البقاء عىل الحياد يف الحرب، فعندما تعلن حيادها تحصل  البند السادس: 

عىل إلتزامات الحياد تجاهها.

لقد ُصححت هذه اإلتفاقية لضامن السالمة الوطنية للصني، إال إنها تعرضت لالنتقادات 

ألن القوى املجتمعة مل تكن متلك اإلرادة لتطبيقها بالقوة خاصة مع تزايد املطامع اليابانية للسيطرة 

عىل أراضيها وخرياتها الطبيعية. فرغم أن الصني كانت عىل الحياد يف الرصاع األورويب خالل الحرب 

العاملية األوىل إال أن اليابان طالبت مبناطق النفوذ األملاين داخلها وفرضت إمتيازات إقتصادية للرعايا 

اليابانيني الذين يعيشون يف بعض أنحاء الصني. متكنت اليابان من تحقيق معظم مطالبها مع إنتهاء 

الرشق  يف  الياباين  التوسع  من  الحد  هو  املعاهدة  لهذه  الخفية  األهداف  أحد  كان  لذلك  الحرب، 

األقىص.

 كانت نتيجة مؤمتر واشنطن نقطة تحّول بارزة [داخل اليابان] ألن املجموعات املناهضة 

لربيطانيا وأمريكا Anti Anglo-American ظهرت عىل الساحة داخل البحرية اليابانية، واصطدمت 

مع املجموعات املؤيدة لربيطانيا وأمريكا Pro Anglo-American التي كانت تاريخياً هي القوة 

اليابان َحظر بناء التحصينات العسكرية يف جزر  املهيمنة عىل القوات البحرية. يف املقابل كسبت 

الباسيفيك، وتأكدت من عدم بناء قواعد بحرية رئيسية جديدة يف هونغ كونغ Hong Kong أو 

 Peace in أيضاً سلم مؤمتر واشنطن لليابان مسؤولية حفظ السالم يف الرشق .Philippines الفليبني

the Orient – وأكدت اإلتفاقيات البحرية عىل كون اليابان قوة مهيمنة يف محيط الباسيفيك. أما 

الصني فقد سبب لها اإلتفاق األورويب-الياباين-األمرييك خسارة سيادتها وتقليص سلطاتها إضافة إىل 
 
.
تشويه السمعة عىل الصعيد الحضاري

الـــذي   Geneva Conference جنيـــف  مؤمتـــر  عقـــد  تـــم   1927 حزيـــران  يف 

وضـــع  منـــه  الهـــدف  كان  واليابـــان،  وبريطانيـــا  املتحـــدة  الواليـــات  مـــن  كل  حرضتـــه 

أن  إال   ،  Non Capital Vessels  الرئيســـية غـــري  القتاليـــة  الســـفن  بنـــاء  عـــىل  قيـــود 
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املفاوضات تعرثت فدعت بريطانيا لعقد مؤمتر لندن للحد من التسلح البحري ومناقشة رشوط بناء 

.Auxiliary Vessels السفن املساعدة

لسفن  بالنسبة  اليابانية  السفن  نسبة  يف  ملحوظ  تحسن  تأمني  يف  الياباين  الوفد  نجح 

الدول األُخرى، ففي مؤمتر واشنطن كانت نسبة اليابان من سفن القتال الرئيسية مقارنة مع أمريكا 

وبريطانيا 3-5-5، فأصبحت النسبة 6-10-10، واملدمرات 7-10-10، مع التعادل يف حجم الغواصات، 

وتم توثيق ذلك يف معاهدة لندن البحرية London Naval Treaty املوقعة يف 21 نيسان 1930، 

وتجىل ذلك يف البند 16.

جدول رقم-7- تحديد األوزان وفقاً  ملعاهدة لندن (البند 16)

اليابانبريطانياأمريكاالنـــوع

طرادات

أ – مزودة مبدافع أكرب من ١٥٥ ملم

ب- مزودة مبدافع ١٥٥ ملم أو أقل

180000 طن

143500 طن

146800 طن

192200 طن

108400 طن

100450 طن

105500 طن150000 طن150000 طنمدمرات

52700 طن52700 طن52700 طنغواصات

رغم املكاسب التي حققتها الديبلوماسية اليابانية خالل مؤمتر لندن  إال أن املتشددين 

إستمروا يف عنادهم لكن الحكومة إلتزمت سياسة املداهنة ووقعت املعاهدة الجديدة، أما رئيس 

أركان البحرية [املعارض] فرفض وقدم استقالته. 

لعـــب  مـــن  اليابـــان  مكنـــت  األوىل  العامليـــة  الحـــرب  بعـــد  مـــا  مرحلـــة  إن 

دور مهـــم عـــىل الصعيـــد العاملـــي، وكانـــت مشـــاركتها يف املؤمتـــرات الدوليـــة وتوقيعهـــا 

عـــىل املعاهـــدات التـــي تهـــدف إىل الســـالم العاملـــي والتعـــاون الـــدويل بـــني القـــوى يف 
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الباسيفيك ورشق آسيا قد جعلها أحد صانعي السياسة العاملية الجديدة التي ُعرفت بنظام معاهدة 

واشنطن Washington Treaty System الذي كان من مثاره عقد مؤمتر يف باريس وتوقيع إتفاقية 

كيلوغ – برياند Kellogg-Briand Pact لرفض الحروب.

د- مسار العالقات اليابانية- األمريكية يف مرحلة الحرب العاملية األوىل وما بعدها

وسنعالجه عرب محورين:

عىل الصعيد الدويل -1

العاملية األوىل  الحرب  اليابان طرفاً يف  املتبادل، فعند دخول  بالحذر  العالقات تتصف   كانت 

أخذ األمريكيون يهتمون جدياً ملسار الحرب، ووضعوا هدفاً أساسياً يعني اليابان مبارشة، إذ كان هذا 

الهدف يتجسد يف معارضة السياسة اليابانية يف الصني.

اىل  اليابان  بإرصار عىل جّر  األمريكية  املتحدة  الواليات  األوىل عملت  العاملية  الحرب  بعد 

التوقيع عىل إتفاقية واشنطن يف 11 آب 1921، كذلك إتفاقية 6 شباط 1922، نصت تلك اإلتفاقية 

عىل تخفيف حّدة الوجود العسكري يف آسيا مام اعترب مبثابة حصار دويل عىل النزعة العسكرية 

اليابانية. فإرتفعت أصوات قادة عسكريني يابانيني تنّدد بهذا اإلتجاه، وتدعو اليابانيني اىل االستعداد 

كانت  وشيكة.  لحرب  تتحّرضان  الدولتني  هاتني  أن  اىل  تشري  الدالئل  كل  ألن  األمريكيني  ملواجهة 

اليابانية تُنظّم وتُدرّب للدفاع عن الوطن األم  والحفاظ عىل خطوط اإلمداد مع القارة  البحرية 

اآلسيوية، شامل مضيق تايوان، وهذا يستهدف يف املقام األول القوات البحرية للواليات املتحدة. يف 

شهر متوز 1927تم طرح مخطٍط رسّي يف غاية الخطورة  يتضمن املخطط إحتالل منشوريا وشامل 

املخطط  يستبعد  ومل  الهند  بإتجاه  توسع  إىل  باإلضافة  سيبرييا  يف  ضخامً  وتوسعاً  بكامله  الصني 
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الدخول يف حرب مع الواليات املتحدة.

عىل الصعيد الثنايئ -2

 كانت مسألة الهجرة اليابانية اىل الواليات املتحدة أزمة مستمرة يف العالقات بني البلدين. فبالرغم 

من إتفاقية العام 1907 للحّد من الهجرة اليابانية بلغ عدد اليابانيني يف البلد، أمريكا 120,000 نسمة 

معظمهم يعيش يف مناطق شاطئ الباسيفيك خاصة يف والية كاليفورنيا. ففي عام 1920 بلغ عدد 

السكان اليابانيني 87.729 نسمة من اصل 3.426.861، أي ما نسبته 2 % من عدد السكان اإلجاميل. 

يف البدء كان يُنظر اىل مسألة الهجرة اليابانية كمسألة داخلية يف والية كاليفورنيا لكن يف عام 1924 

أصبحت الهجرة اليابانية - ومعظم مهاجريها كانوا من العامل الزراعيني- مسألة شائكة عىل صعيد 

الواليات املتحدة ككل.

أصدر الكونغرس األمرييك يف عام 1924 مرسوم تحديد Exclusion Act اعتُرب فيه اليابانيون 

غري  كغرباء  اآلخرين  اآلسيويني  مع  اليابانيون  أعتُرب  ولقد  للجنسية.  مؤهلني  غري  أجانب  باألخص 

مرغوب فيهم Undesirable Aliens، مام شّكل اساءة كربى [إضافية] لليابانيني الذين كانوا يعتربون 

أنفسهم أرفع مقاماً من اآلسيويني اآلخرين.

كان الرد الياباين عنيفاً عىل الصعيدين الشعبي والرسمي فمع وصول أنباء إصدار املرسوم، 

بدأت ردود األفعال الساخطة وقامت التظاهرات أمام سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف طوكيو، 

كانت النقمة الشعبية واضحة يف مختلف طبقات الشعب الياباين. أما عىل الصعيد الرسمي، فقد قام 

الربملان الياباين فوراً بإصدار بيان يشجب فيه املرسوم األمرييك وقدمت الحكومة العديد من املذكرات 

االحتجاجية مشّددة عىل أن الحكومة اليابانية غري قادرة عىل التسليم بإمكانية إقفال ملف الحادثة 

عىل املستوى الدويل، بل ترى أن من واجبها اإلرصار عىل اإلعرتاض.

ـــدة  ـــة الجدي ـــات األمريكي ـــىل التوجيه ـــا ع ـــؤرشاً واضح ـــد م ـــون الجدي ـــّكل القان ـــد ش لق
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ضد اليابان، وبدأت عملياً مبساندة جميع القوى املناهضة لها يف آسيا.

  جدول رقم -8- أهم املعاهدات التي وقعها اليابان 1920 - 1930

الهدف منهاالدول املشاركةتاريخ التوقيعاملعاهـدة

تسوية األوضاع بعد الحرب  27 دولة1919 / 6معاهدة فرساي

العاملية األوىل وإنشاء عصبة 

األمم.

األمن يف الباسيفيك 4 دول12/1921معاهدة الدول األربع

السـفن 5 دول2/1922معاهدة الدول الخمس بنـاء  عـىل  قيـود  وضـع 

لرئيسـية  ا

ملعالجة املسألة الصينية9 دول2/1922معاهدة الدول التسع

تحريم الحرب15 دولة8/1928إتفاقية باريس للسالم

السـفن 4 دول4/1930إتفاقية لندن بنـاء  عـىل  قيـود  وضـع 

ملسـاعدة ا

التطورات السياسية الداخلية

رافق التوسع اإلقليمي وزيادة النفوذ الياباين الدويل تبدالت مهمة عىل الصعيد الداخيل أهمها: 

Taisho Democracy أ- إنطالقة دميقراطية التايشو

الياباين هي دميقراطية  التاريخ  املرحلة من  األبرز يف هذه  الظاهرة  أن  فيه  مام ال شك 

التايشو.

لقـــد بـــدأ التوجـــه نحـــو فكـــرة الدميقراطيـــة مـــن خـــالل الطبقـــة املتوســـطة 

للرأســـاملية،  الرسيـــع  للتطـــور  كنتيجـــة  التـــي ظهـــرت   Urban Middle Class املدينيـــة 
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فكانت املرتكز اإلجتامعي الرئييس للنزعات الدميقراطية، ولكن رغم أن الحركة الدستورية قد إنطلقت 

رشارتها من خالل الناشطني يف املراكز الَحَرضيّة إال أن التغيريات يف املجتمعات املحلية هي التي أنارت 

الطريق للوصول إىل التعددية.

الدستورية  الحكومة  فلتعريف معنى  اليابان  تطبق يف  الغريب مل  الدميقراطية مبغزاها  إن 

التطبيق  تعني  وهي   Mimpon-shugi ميمبون-شوغي  بتطبيق  نُصح  لها  املساندة  والنظريات 

السيادة  ربط  هذا  ويف   .The Democratic Application of Sovereignty للسيادة  الدميقراطي 

باألرسة الحاكمة Monarch، بذلك تغري مضمون الدميقراطية املطلقة  Minshu-shugi  التي تُطالب 

.The Sovereignty of the people بالسيادة للشعب

الليربايل اإلجتامعي يخضع لفكرة النموذج  الياباين للدميقراطية كان الفكر  للمفهوم  طبقاً 

معالجة  يف  املجتمع  بوحدة  اإلميان  يف  العام  الرأي  توحد  مبعنى   Consensus Model اإلجتامعي 

البريوقراطيني Kan واألحزاب  بني  الفرق كان كبرياً  السياسية واإلقتصادية واألمنية. إال أن  املعضالت 

السياسية Min التي انضم إليها املزيد من املشاركني.

جدول رقم-9- األحزاب الجديدة يف عهد التايشو

سنة التأسيساألحزاب الجديدة

1913حزب الصداقة الدستوريRikken Doshikaiريكان دوشيكاي

1916الحزب الدستوريKenseikaiكينسيكاي

1921الحزب الشيوعي الياباينNihon Kyosantoنيهون  كيوسانتو

1926حزب العامل الشعبي الياباينNihon Ronotoنيهون رونوتو

1926حزب العامل والفالحنيRodo Nominroرودو نومرنو

1926حزب الشعب اإلشرتايكSakai Mishutoساكاي ميشيتو

1927الحزب السيايس الشعبيRikken Minseiroريكان مينسريو
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رغم نشوء هذه األحزاب الجديدة إال أن الهدف الليربايل إلنشاء دولة اإلنسجام الربملاين 

كان صعب التحقيق بسبب الستار الحديدي للبريوقراطية.

رغم كل الصعوبات إال أن الدميقراطية الناشئة متيزت بالتايل:

كان النزوع نحو الدميقراطية منترشاً يف أوساط الناس العاديني. فباإلضافة إىل الطبقة املتوسطة   -1

التي كانت هي املكّونة األوىل للحركة الدميقراطية، انضمت الطبقة العاملة Proletariat يف 

املدن والقرى الزراعية للحراك السيايس.

كان هناك العديد من املنظامت التي ميكن للناس العاديني حق اختيار االنتساب إلحداها.  -2

إىل  باإلضافة   Social Democracy اإلجتامعية  بالدميقراطية  تطالب  الجامهري  بدأت   -3

.Political Democracy الدميقراطية السياسية

  Reform اإلصالحني من  جديد  جيل  ظهر  فلقد  العامة.  بني  منترشاً  للسالم  الطموح  كان   -4

Generation يف أواخر عهد التايشو كان يبحث عن اإلصالح أكرث من توقه للدميقراطية.

 ،Party Government هذه األجواء الدميقراطية ساهمت يف انبعاث الحكومات الحزبية

فمع ختام مؤمتر فرساي حتى ربيع 1927 كانت الحكومة اليابانية بعهدة قادة معتدلني. هؤالء القادة 

رأوا أن اليابان قد أصبحت بعد الحرب قوة ال ميكن التشكيك بقدراتها، لذلك فإن مسألة السيطرة عىل 

منطقة رشق آسيا ميكن تحقيقها عرب سياسات أكرث حذراً من تلك التي يدعو إليها القادة املتطرفون .

أصغرها عدداً  كان  الحكم تسع حكومات  تناوبت عىل   ،1927 - السنوات 1918  خالل 

من وزيرين عسكريني باإلضافة إىل إداريني، وأكربها من 30 وزيراً وبدا واضحا أن جرنالني فقط كانا 

قادرين عىل اإلستمرار يف السلطة لفرتة زمنية أكرث من حكومة الثالثني وزيراً.

ــه  ــن لـ ــم يكـ ــاين فلـ ــور اليابـ ــبة للجمهـ ــداً بالنسـ ــدأً جديـ ــة مبـ ــت الدميقراطيـ كانـ
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السابقة.  الحمالت  خالل  عليها  سيطر  التي  املناطق   Welfare لرخاء  مسؤولياته  تجاه  تفكري  أي 

  Constitutionalism at home,بالعكس سادت فكرة: الدستورية يف الوطن واإلمربيالية يف الخارج

.Imperialism abroad

ب- مؤمتر موسكو الثالث وإنشاء الحزب الشيوعي الياباين

يف آذار العام 1919 إنعقد مؤمتر موسكو الثالث للشيوعية العاملية وتقرر إنشاء املنظمة 

كومنترين  بـ  ُعرفت  والتي   Communist International  Organization الشيوعية  العاملية 

Comintern وهدفها نرش األفكار الثورية والتأثري عىل رسم السياسات يف جميع أنحاء العامل خدمة 

ملصالح موسكو.

تأسس الحزب الشيوعي الياباين يف عام 1921 بعد اإلتصاالت مع منظمة الكومنرتن للرشق 

األقىص Far Eastern Comintern يف مدينة شنغهاي Shanghai الصينية ولقد تبنى برنامجاً يضم إلغاء 

امللكية ومجلس الشورى ومجلس الشيوخ، إال أنه فشل يف مواجهة القمع البولييس والجدل العقائدي، 

فقام طوعياً بحل نفسه يف آذار 1924 بعد فرتة قصرية ولكن زاهرة حفلت بالكثري من الدعاية والجدال 

ليعمل تحت األرض برسية تامة طوال مرحلة ما بني الحربني العامليتني، وقد تعرض قادته وكثري من 

أعضائه لالغتيال واملالحقات.

Peace Preservation Law ج- إصدار قانون حفظ السلم األهيل

ذاتها  اإلمرباطورية  للمؤسسة  العلنية  االنتقادات  وتصاعد  اليسارية  التيارات  تنامي  مع 

 ،Chiniji-ho Peace Preservation Law صدر يف 26 كانون الثاين 1925 قانون حفظ السالم األهيل

هذا القانون الرديء سلب حرية التفكري والتبليغ واإلجتامع، واضعاً عقوبات تصل إىل عرش سنوات 

سجن للمؤيدين لتيارات أقىص اليسار، فهذا القانون يأثم كل من يدعو إىل تغيري أسايس يف النظام 

السيايس الياباين أو بتصفية امللكية الخاصة.

 General Election Law الجديـــد  اإلنتخـــاب  قانـــون  صـــدر  العـــام  نفـــس  يف 



79

هذا القانون أعطى لكل الرعايا فوق الـ 25 سنة الحق يف التصويت يف حال أثبتوا أنهم قد سكنوا يف 

املنطقة اإلنتخابية ملدة سنة عىل األقل وإنهم ليسوا مرشدين. بذلك إرتفع عدد املصوتني من 3.3 

مليون إىل 12.5.

إن النظام املطبق يف عام 1925 مُيكن أن يوصف بنظام حكم إمربيايل ذي طبيعة دميقراطية 

.Pseudo – Democracy زائفة

طبقاً للقوانني الجديدة جرت أول إنتخابات يف 20 شباط 1928 متكن فيها ممثلو أحزاب 

التيار اليسار الداعي إىل اإلصالح التقدمي من الفوز بثامنية مقاعد وفتح جبهة جديدة ضد النخب 

الحاكمة. سببت هذه الحصيلة صدمة للحكومة التي قامت بحملة واسعة ضد العنارص الشيوعية يف 

15 آذار، وعدلت قانون السلم األهيل ليشتمل عىل عقوبة اإلعدام.

هكذا أحكم الجيش قبضته عىل مقاليد الحكم يف اليابان بعد فشل ممثيل األحزاب الكربى 

كالحزب الدستوري والحزب الليربايل وحزب اإلصالح وغريها يف حكم البالد، لتنهار دميقراطية التايشو 

أمام القوى الشوفينية القومية.

ميكن أن نعزو إنهيار دميقراطية التايشو لألسباب التالية:

إن األحزاب البورجوازية التي غالباً ما تقود الحركة الدميقراطية كانت جزءاً من النظام القديم   - 1

وليس لها الرغبة بتغيريه. وبسبب خوفهم من النمو العاملي للحركة اإلشرتاكية، كانت حتى 

أكرث األحزاب تقدمية مثل الحزب الدستوري متقاربة مع القوى التقليدية.

الخوف  يعرتيها  كان  الدميقراطية  الحركة  أساس  التي هي  الرأساملية  املتوسطة  الطبقة  إن   -2

الشديد من الدعوة اإلشرتاكية وتم خداعها عرب الشعارات الكاذبة عن الحقوق السياسية التي 

ادعتها القوى الحاكمة.

النظام  حلم  لتحقيق  عبثاً  العاملة سعت  الطبقة  تقود  كانت  التي  اليسارية  املنظامت  إن   -3

اإلشرتايك بقفزة واحدة، فكانت جاهلة بقيمة الرصاع من أجل الحرية السياسية

والنفســـية  الفرديـــة  أشـــكاله  بـــكل  اليابـــاين  للمجتمـــع  الحضـــاري  املـــوروث   -4
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والتاريخية والدينية وغريها التي كانت كلها تصب لصالح الطبقة الحاكمة.

Showa Period للحكم وبداية حقبة الشوا Hirohito د- توّيل هريوهيتو

تويف اإلمرباطور تايشو يف منطقة هاريانا Haryana الساعة 1:25 ق.ظ. يوم 26 كانون أول 

1926، وخلفه هريوهيتو فوراً عىل العرش، وهو حفيد اإلمرباطور مايجي وابن تايشو ويعترب الحاكم 

124 من الساللة اإلمرباطورية. يف 28 كانون األول تم تلقيبه باسم الشوا Showa وتعني حرفياً السالم 

املتألق Illustrious Peace ورمزياً العاهل اإللهي.

انتهت فعلياً  الثاين 1926  الشوا Showa Period رسمياً يف 11 ترشين  مع بداية حقبة 

دميقراطية التايشوفلقد حملت طقوس تتويج هريوهيتو قوة روحية لصورته كإله حي أراهيتوجامي 

جنساي  داي  املسلحة  للقوات  عاماً  قائداً  كونه  إىل  باإلضافة   Living Deity Arahitogami

القوية املرافقة  Supreme Commander of the armed Forces Daigensai  وكانت املشاعر 

لهذه املناسك تشري إىل نهاية حركة الالعنف والدميقراطية داخل البالد، ونهاية مبادرات الالحرب يف 

الخارج.

 اإلقتصاد الياباين خالل الحرب العاملية األوىل ومابعدها

   ولقد مر بثالث مراحل:

 أ - مرحلة الطفرة الصناعية 

اليابانية خالل الحرب العاملية األوىل وبعدها ومبا أن الصناعات األوروبية        إزدهرت الصناعة 

اليابان الفرصة واستطاعات أن تتقدم رسيعاً يف االسواق  كانت متوقفة خالل الحرب فقد انتهزت 

املحلية والعاملية.

           مـــع إنتهـــاء الحـــرب العامليـــة األوىل، خرجـــت اليابـــان كقـــوة إقليميـــة لهـــا حضورهـــا 

العســـكري ونفوذهـــا الســـيايس عـــىل دول الجـــوار يف مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب التـــي 
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أفادتها يف تحفيز إقتصادها، حيث أصبحت مع نهاية الحرب وبكل وضوح دولة صناعية.

     متيزت هذة الفرتة بنمو حجم التجارة منواً خيالياً إذ بلغت سبعة أضعاف ما كانت عليه قبل 

الحرب وكان الحرير والسلع املصنوعة من الحرير وغزل القطن والسلع املصنوعة من القطن تشكل 

أكرث من نصف صادرات اليابان لذلك بفضل الحرب زادت صادرات اليابان من القطن والحرير الخام 

الواليات  فيهم  مبا  الغربيني  التجاريني  منافسيها  لجوء  من  اليابان  إستفادت  اآلسيوية.  االسواق  اىل 

املتحدة اىل اإلقتصاد الحريب War Economy، فسيطرت بشكل كامل تقريباً عىل التجارة يف جنوب 

ورشق آسيا.

داخل اليابان تجلّت الرأساملية الحقيقية، مع وجود عائالت وافراد يستحوذون عىل كم كبري 

انفسهم  الداخلية وسّخروا  السياسية  املنافسات  التجارية والذين حولوا إهتاممهم من  من االسهم 

من أجل الكسب املايل.

كانت الصادرات اليابانية تقليدية يف املرحلة األوىل، وأهمها:

أ- املنتوجات الزراعية

ب- االخشاب 

ج- االسامك   

د- املاشية                 

هـ- الحرير           

و- املعادن.

تطوير  فتم   ،Industry Sangyo بالصناعة   Economy Keizai اإلقتصاد  إرتبط  ثم  من 

الصناعات الثقيلة مثل الفوالذ وبناء السفن ألسباب إسرتاتيجية لتظهر بوادر الرأساملية الصناعية. 

وألول مرة يتفوق الدخل من اإلنتاج الصناعي عىل نظريه من اإلنتاج الزراعي، وفاق عدد العامل 

الصناعيني املليون ماّم شّكل تغيرياًً جذرياً يف تركيبة املجتمع الياباين.
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الرسم البياين رقم -1- التجارة ما بعد الحرب العاملية األوىل

ب- مرحلة التضخم املايل

 إن النجاح الصناعي الكبري مل يحقق ارتفاع املستوى املعييش للطبقات الدنيا بل عاىن الكثري من افراد 

الشعب من ارتفاع األسعار.

العام لألسعار حتى  باالرتفاع  الياباين وتأثر سعره  للشعب  اليومي  الغذاء  األرز هو  كان 

تضاعف سعره 300 %، وسط التململ الشعبي كانت رشارة االضطرابات عندما ثارت ربات البيوت 

يف مرفأ للصيد يف مدينة توياما Toyama لتمتد الثوره اىل كل أنحاء اليابان ملدة شهر ونصف، ابتداًء 

لإلتصال  فرصة  العاملية  الحركة  فيها  رأت   .1918 أيلول  شهر  منتصف  حتى  متوز  شهر  نهاية  من 

بالعامة الذين يتم إستغاللهم. فإنترشت الصدامات يف 38 مدينة، و155 بلدة و177 قرية واضطرت 

الحكومة إلرسال الجيش من أجل إعادة النظام ومتّت إقالة الحكومة يف نفس العام.

مع نهاية االرضابات أدرك العديد من املسؤولني الرسميني والسياسيني والصحافيني أن النمو 

السكاين يف البالد يفوق إنتاجها الحايل، يف املقابل إستفادت الحركة العاملية من الغضب الشعبي فزاد 

عدد النقابات من 107 مع نهاية الحرب العاملية األوىل اىل 432 نقابة يف العام 1923.

إن هــذا الخليــط مــن موجــات التضخــم املــايل والتوتــر الطبقــي يف املجتمــع مــع 
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التوسع العسكري وضع البالد يف حالة من الالإستقرار ويف نفس اللحظة، يف الواحد من ايلول 1923 

 Tokyo- الذي دّمر منطقة طوكيو- يوكوهاما Great Kanto Earthquake حدث زلزال كانتو الضخم

Yokohama مبعظمها مضيفاً خسائر كبرية عىل اإلقتصاد الياباين الذي كان واقعاً تحت التضخم وأدى 

[الزلزال] اىل وفاة أكرث من 105,000، وجرح 30,000 وترشيد 554,000 وحرمان أكرث من 250,000 

من العمل لسنوات. يف الثاين من أيلول طبقت القوانني العسكرية وفقاً ملرسوم إمرباطوري يف منطقة 

طوكيو، تم إرسال الفرقة األوىل وفرقة من الحرس اإلمرباطوري لحفظ النظام ملرحلة ما بعد الزلزال، 

لكن الجنود قاموا مبجزرة استهدفت الجالية الكورية حيث تم مطاردة وقتل أكرث من 6000 كوري 

يف منطقة كانتو Kanto وبقية أنحاء البالد.

املركزي  البنك  فقام  املستحقات،  دفع  عن  عاجزة  نفسها  البنوك  وجدت  الدمار  وسط 

بإعطائها قرضاً خاصاً. لكن وجد البنك املركزي نفسه مضطراً اىل اإلقرتاض من بريطانيا والواليات 

العامني  خالل  ين  ملياري  حوايل  االسترياد  حجم  وبلغ  ين،  مليون   600 حوايل  األمريكية  املتحدة 

.Earthquake Bonds اللذين أعقبا زلزال 1923 إضافة اىل االقرتاض الداخيل عرب إصدار سندات

تم  الضخم،  كانتو  زلزال  حدوث  فرتة  يف  األخطاء  مراجعة  وخالل   ،1927 آذار  شهر  يف 

الكشف عن سوء إدارة يف بعض البنوك مام أدى اىل حدوث إنهيار مايل Financial Panic، عندما 

سارع العديد من الناس اىل سحب مّدخراتهم من البنوك.

 ج- مرحلة الكساد اإلقتصادي العاملي

كان الكساد اإلقتصادي العاملي الذي هّز العامل كله عام 1929 عامالً آخر يف زيادة حّدة 

أزمات اليابان السياسية واإلجتامعية، أصاب اليابانيني بالفزع من احتامل إغالق االبواب يف وجههم 

يف معظم أنحاء العامل باتخاذ سياسات تجارية ذات قيود.
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سهم  مليون   13 نزول  بأنباء  العامل  فوجئ   1929 األول  ترشين   24 الخميس  يوم  ففي 

إىل االسواق املالية معروضة للبيع، وهبطت أسعار حوايل 16 مليوناً من االسهم إىل مستويات غري 

معقولة حتى أصبح العديد من هذه االسهم مجرّد قصاصات ورق يف يد اصحابها مام فّجر إنهياراً 

لإلقتصاد األمرييك تبعه العاملي.

 كان إلنهيار البنوك يف البالد عام 1927 والكساد العاملي عام 1929 األثر األليم عىل التجارة 

الخارجية بني العامني 1925 و1931 إذ إرتفعت أسعار االرز، السلعة الزراعية األوىل، وايضاً الحرير، 

السلعة التصديرية الرئيسية, بنسبة فاقت الـ50 %. لقد تأثرت الطبقة العاملة والطبقة الوسطى من 

االرتفاع غري الطبيعي ألسعار السلع فكان من الطبيعي من أن تتوتر االوضاع داخل املجتمع الياباين.

 4- التغريات الثقافية واإلجتامعية خالل مرحلة ما بعد الحرب العاملية األوىل

إن الفكر الدميقراطي خالل هذا العهد كان له تأثريات يف عدة مجاالت أهمها

تطوير التعليمأ- 

كانت سياسة الدولة املركزية هي إستمرار النهضة التعليمية التي بدأت يف عهد اإلمرباطور 

مايجي، فبني عامي 1911 و1919 ارتفع عدد الطالب يف املدارس املتوسطة من 125,000 اىل 170,000، 

وكان يوجد يف اليابان خالل تلك الفرتة خمس جامعات كربى و104 ثانويات ومعهداً.يف العام 1920 

وافقت الحكومة عىل إنشاء الجامعات الخاصة واستمرت يف نفس الوقت ببناء املؤسسات الحكومية، 

ويف عام 1928، أصبحت اليابان تضم 40 جامعة و184 ثانوية ومعهداً للتعليم العايل.

        لقد ترافق ذلك مع تحسني الوضع اإلقتصادي للمعلمني عرب وضع جدول ثابت ملعاشاتهم.
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جدول رقم – 10 -  رواتب املعلمني خالل العام الدرايس 1928 - 1929

الرواتباملدارس

ELEMENTARY SCHOOLS           57       يّناً     شهرياً.  املدارس اإلبتدائية

MIDDLE SCHOOLS                  116     يّناً     شهرياً.املدارس املتوسطة

HIGH SCHOOLS GIRLS       95      يّناً      شهرياً.املدارس الثانوية للبنات

HIGH SCHOOLS                     200    يّناً      شهرياً.املدارس الثانوية

الوعي  بزيادة  التعليمية،  املؤسسات  يف  العددية  الزيادة  اىل  باإلضافة  اليابان،   إهتمت 

السائدة، فأصدرت  الدميقراطية  باالجواء  التعليمية  السياسة  تأثرت  اليابانيني  الطالب  لدى  القومي 

بعد دراسة   Imperial Organ Theory Tenno Kikansctu تنو كيكانستو التعليم منهج  وزارة 

با به يف الدوائر العلمية. دستورية صارمة وكان مرحَّ

محاولة  يف   Organ Theory االسمى  العضو  نظرية  األكادميية  األوساط  يف  إنترشت 

للمواءمة بني السلطات املفرتضة لإلمرباطور وحقيقة القانون الربملاين، عرب توصيف اإلمرباطور بأنه 

العاهل االسمى Organ للدولة.

يف نفس الوقت تّم حظر عدة منظامت شبابية يف املدارس الثانوية، وخاصة التي مل تكن 

تحت اإلدارة املبارشة لوزارة التعليم للحّد من تغلغل األفكار الشيوعية يف الجسم الطاليب الياباين. يف 

املقابل تّم التشديد عىل زرع الروح الوطنية. فالكتب املدرسية كانت تُراجع دورياً لجعلها تتصف 

بروح ذلك العرص الذي سادته الروح القومية يف جميع أنحاء الكرة األرضية. وتطبيقاً لهذه السياسة 

 Nihon Kukumin  Japan National High School تّم إنشاء املجلس الوطني للمدارس الثانوية

Kotogakko يف العام 1927.

الزيادة السكانيةب- 

إن التطـــور الرسيـــع لإلمرباطوريـــة اليابانيـــة الـــذي رافقـــه التحديـــث عـــىل جميـــع 
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الصعد ساهم بزيادة كبرية يف عدد السكان، فباإلضافة اىل التشجيع الحكومي لزيادة النسل بسبب 

خدمة  يف  تعمل  شبيبة  واىل  األوىل،  العاملية  للحرب  البرشية  الخسائر  عن  التعويض  اىل  الحاجة 

املشاريع التوسعية لإلمرباطور. إستفادت جميع طبقات املجتمع من السلع األجود واألرخص، وايضاً 

من الخدمات الحديثة من التعليم الحكومي، التحديث الطبي، الطاقة الكهربائية وخدمة خطوط 

السكة الحديدية، فكانت النتيجة املنطقية زيادة يف الوالدات وانخفاض يف الوفيات مام أفرز الزيادة 

السكانية.

          جدول رقم - 11 – نسبة الزيادة السكانية يف بداية القرن العرشين

الزيادة السكانية خالل العقد (باملاليني)عدد السكان (باملاليني)السنة

190043,850

191049,1805,330

192055,9606,780

193064,4508,490

194073,1108,660

لقد زاد عدد سكان اليابان 5,330,000 نسمة يف العقد الثاين من القرن العرشين 1910 

السكان  زاد عدد   1930 - الثالث 1930  العقد  األوىل، ويف  العاملية  الحرب  تخللته  الذي   ،1920 -

6,780,000 نسمة، هذه الزيادة السكانية تأثرت باالوضاع اإلقتصادية من عدة أوجه:

زيادة عدد أفراد االرسة تؤثر حكامً عىل املدخول املايل العائيل. -1

عدم قدرة القطاع الزراعي التقليدي عىل استيعاب الزيادة يف اليد العاملة. -2

السياسة الحكومية لزيادة عدد سكان املدن، حيث تنترش املصانع التي تعترب حجر  -3

األساس للتحديث اإلقتصادي.
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نتيجه لتلك العوامل حصلت حملة نزوح واسعة من الريف اىل املدن، فعاش 9,000,000 

ياباين يف مدن فاق عدد سكانها الـ50,000 نسمة يف العام 1920، بزيادة 3,000,000 نسمة عن العقد 

السابق، وتركز النزوح اىل العاصمة طوكيو التي ارتفع عدد سكانها من 1.17 مليون نسمة عام 1913 

اىل مليوين نسمة عام 1930.

ج- التغيري اإلجتامعي عىل صعيد األرسة اليابانية

تحولت حياة االرسة اليابانية من النمط التقليدي اىل الحياة العرصية خاصًة مع إنتشار 

بالكامل  إستخدمت  الصغرية  االنهار  فجميع  القطاعات.  مختلف  يف  الكهربائية  الطاقة  إستخدام 

اليصال الطاقة الكهربائية اىل جميع أنحاء األرايض اليابانية وزاد معدل توليد الطاقة الكهربائية من 

مليون كيلو واط يف عام 1919 اىل 4 مليون كيلو واط يف عام 1929.

لقد اثرت التكنولوجيا الحديثة يف طريقة عيش االرسة اليابانية ففي العقد الذي تال الحرب 

العاملية األوىل دخلت الرأساملية اليابانية يف مرحلة جديدة، متيزت بالتايل: إنتشار الوسائل االعالمية 

جديدة.  ترفيهية  وسائل  عىل  التعريف  اىل  باإلضافة  الشخصية  للسلع  املكثف  التسويق  الحديثة، 

وكانت طوكيو يف العرشينات مدينة عامرة حيث تنمو الطبقة الوسطى بقوة، يف تناقض صارخ مع 

مناطق الريف الفقرية. 

كان لليربالية تأثري عىل ِقيَم االرسة اليابانية فالتامسك العائيل، والسلطة االبوية والسيطرة 

الذكورية بقيت ظواهر واضحة يف املجتمع الياباين، لكن بصورة تدريجية بدأت االجيال الشابة يف 

املدن، ُمواكبة للثورة الشبابية العاملية، تتساءل عن مغزى التمسك بالعادات اإلجتامعية القدمية.

 Yoshino ســـاكوزو  يوشـــينو  املفكـــر  الحقبـــة  تلـــك  منظـــري  أبـــرز  كان 

Sakuzo الـــذي نـــادى بـــأن يكـــون الشـــعب هـــو األســـاس People as base-ism وذلـــك 

إن  قـــال:  العامـــة، حيـــث  التعبـــري واإلنتخابـــات  أساســـها حريـــة  عـــرب حيـــاة حزبيـــة 
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التفرقة  العاديني وعدم  الناس  احرتام  الحكومة  ان عىل  [الداخلية] هي  األساسية لسياستنا  الفكرة 

بني الطبقات. إن اليابان ملكية Monarchy لكن هذا التفكري موجود يف الدميوقراطيات الجمهورية 

.Republican Democracy

بعض اإلستنتاجات

انتهى عهد اإلمرباطور مايجي يف وقت تحولت فيه اليابان اىل قوة إقليمية كربى تطمح 

للعب دور رئييس عىل املستوى الدويل، من هنا كانت املشاركة يف الحرب العاملية األوىل. بالرغم من 

هذا العمل العسكري إالّ أن اليابان عاشت فرتة من الليربالية يف عهد اإلمرباطور تايشو أطلق عليها 

دميقراطية التايشو Taisho Democracy. من هنا تربز الفرضية األوىل هل استنسخت الدميقراطية 

والفرضية  الخارجية؟  العوامل  بسبب  أم  الداخلية  ظروفها  بسبب  انتهت  وهل  الغربية؟  مثيالتها 

األهم، هل تتأثر إسرتاتجية الدولة بإختالف رأس السلطة؟   

املتمثلة  املركزية  السلطة  خفت  لوالده  خلفاً  الحكم  يوشيهيتو  اإلمرباطور  تويل  مع 

ميمبون- شوغي  عليه:  أُطلق  للدميقراطية   ياباين  اىل منوذج  الدعوة  وبدأت  اإلمرباطور  يف شخص 

التطبيق  حرفياً:  وتعني   The Democratic Application of Sovereignty Mimpon-shugi

الدميقراطي للسيادة، وهو بذلك يختلف عن النموذج الغريب للدميقراطية وهو الدميقراطية املطلقة 

 .The Sovereignty of the People Minshu-shugi حيث الحكم للشعب مينشو- شوغي

الدميوقراطي  الطابع  ذات  الحزبية  الحكومات  توالت  العامة  املبادئ  هذه  من  إنطالقاً 

أرايض  اكسبها  الذي  االقليمي  توسعها  من  مستفيدة  اإلقتصادي  الرخاء  من  فرتة  اليابان  وعاشت 

جديدة مبا فيها من خامات أولية وايضاً أسواقاً جديدة للسلع اليابانية. ساد مفهوم الدستورية  يف 

الوطن واإلمربيالية يف الخارج Constitutionalism at home, Imperialism abroad  وتم تسخري 

لبناء دولة توسعية وجيش  العسكرية والسياسية واإلقتصادية والتعليمية  الدولة  جميع مؤسسات 

حديث.
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فكانت  العاملي،  الصعيد  عىل  اإلمرباطورية  مكانة  لتعزيز  اليابانية  الدبلوماسية  نشطت 

اليابان إحدى الدول الرئيسية ااملُنترصة املشاركة يف مؤمتر فرساي وساهمت بفاعلية يف إنشاء عصبة 

األمم التي أرست النظام العاملي يف تلك الحقبة التاريخية.

كذلك شاركت اليابان مبؤمتر واشنطن ووقعت عىل املعاهدات املنبثقة عنه وحققت أكرب 

قدر مستطاع من املكاسب، لتتحول إىل قوة مهيمنة يف رشق آسيا ومحيط الباسيفيك.

لقد كان اإلمرباطور تايشو مياالً للنزعة السلمية يف إدارة شؤون الدولة فانترش يف عهده 

مبدأ العاهل األسمى للمواءمة بني السلطات املفرتضه لإلمرباطور وحقيقة النظام الربملاين. كان لهذا 

النهج الهادئ معارضوه داخل الجيش والتكتالت اإلحتكارية املالية. لكن اإلنتعاش اإلقتصادي واملايل 

يف املرحلة األوىل ملا بعد الحرب العاملية األوىل أبقى اإلنتقادات يف نطاقها الضيق. 

 إال أن الفورة اإلقتصادية رسعان ما تعرضت لخضات إجتامعية وكوارث طبيعية عجلت 

يف نهاية دميقراطية التايشو. كانت أوىل بوادر التضخم ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، خاصة األرز، 

وهو الوجبة الرئيسية للشعب الياباين، فاندلعت ثورة األرز Rice Riots يف عام 1918. إالّ أن الرضبة 

القاسية أتت عرب زلزال طوكيو Great Kanto Earthquakes الذي تويف فيه 105,000 نسمة وقتل 

سندات  إلصدار  كان  اليابان.  يف  الكورية  الجالية  من  6000 شخٍص  حوايل  بعده  ما  اضطرابات  يف 

الخزينة ملعالجة آثار الزلزال Earthquake Bonds وسوء إدارتها السبب يف حصول االزمة اإلقتصادية 

Financial Crisis الداخلية التي سبقت الكساد العاملي الكبري عام 1929.

من هنا تربز الفرضية األهم، هل تتأثر إسرتاتيجية الدولة بإختالف رأس السلطة؟  

إبنـــه هريوهيتـــو،  العهـــد  تايشـــو، وكان ويل  اإلمرباطـــور  عـــىل  املـــرض  إشـــتد 

فقـــام األخـــري مبامرســـة الكثـــري مـــن مهـــام والـــده طـــوال ســـنوات 1921 - 1926 حـــني 
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توىل الحكم رسمياً.

لقد انتهت دميقراطية التايشو يف عهد إمرباطورها، حيث صدر يف عام 1925 قانون حفظ 

السلم االهيل Peace Preservation Law Chiniji-ho ملواجهة املد اليساري يف املجتمع الياباين. 

فاألوساط الثقافية والعاملية يف اليابان عاشت تجربة إنتصار التجربة البولشيفية يف روسيا القيرصية 

وقيام اإلتحاد السوفيايت الذي أنشأ املنظمة الشيوعية العاملية كومنرتن Comintern لنرش األفكار 

الشيوعي  الحزب  تأسس  الداخلية  والقابلية  الخارجي  للتنشيط  نتيجة  العامل.  أنحاء  يف  اإلشرتاكية 

الياباين Nihon Kyosanto الذي إستقطب الكثري من الفئات النقابية والطالبية.

كانت طقوس  اإلمرباطورية.  النزعة  عادت  رسمياً  العرش  اإلمرباطور هريوهيتو  تويل  مع 

للقوات  توليه العرش تربزه كإله حي Living Deity Arahitogami  إضافة اىل كونه  قائداً عاماً 

املسلحة Supreme Commander of the Armed Forces Daigensai وعادت السلطة املطلقة 

لإلمرباطور يدعمه اإلحتكارات املالية زايباتسو وبدأ العمل الجدي لعسكرة املجتمع الياباين، لتبدأ 

حقبة الشوا Showa Period حيث كانت اليابان تعاين من أزمة إقتصادية حادة أثرت عىل توازنها 

الحزبية  الحكومات  كبتته  لطاملا  الذي  الخارجي  بالتوسع  تنادي  نزعة عسكرية  بروز  مع  الداخيل 

الدميقراطية. تدريجياً بدأ تحول السياسة الخارجية اليابانية من الحياد اإليجايب اىل التدخل املبارش 

يف شؤون الدول املجاورة.

مداها  أقىص  اليابانية  للدولة  العسكرية  النزعة  بلغت  هريوهيتو  اإلمرباطور  تسلم  مع 

حيث قامت إمرباطورية اليابان العظمى Great Empire of Japan Dai Nippon Teikoku التي 

كانت أول دولة إمربيالية غري غربية متتلك إقتصاداً قوياً و جيشاً متطوراً، رسعان ما بدأت تتوسع 

عىل حساب الدول املجاورة، لتصل اىل أقىص مداها يف ثالثينيات القرن العرشين حيث أُطلق عليها 

.Japanese Wartime Empire  إمرباطورية الحرب اليابانية



91

الفصـل الثالـث

اإلمرباطورية اليابانية يف أقىص تجلياتها

1941 - 1931 

مع تسلم اإلمرباطور هريوهيتو للسلطة عادت املركزية املطلقة للحكم يف اإلمرباطورية وشهد 

الوضع الداخيل إنهيار الحكومات الحزبية وزيادة نفوذ العسكريني يف املجال السيايس، ترافق ذلك مع 

ثغرات كبرية يف الثقافة املدنية، حيث تم رفض النزعات الليربالية والدميقراطية، وقمع امليول اإلشرتاكية، 

بل منت النزعة القومية املتطرفة. كان امليل نحو الحرب عالمة فارقة يف التحول من مرحلة ُعِمَدْت 

بدميقراطية التايشو Taisho Demokurashi إىل ما أطلق عليه اليابانيون مرحلة االستنفار الوطني 

National Emergency Hijoji بداية حقبة الشوا حيث سادت الذهنية العسكرية مع تطبيق مبدأ 
نفذ ثم اعرتض Shoot First, Ask Questions Later  مام أدى إىل سلسلة من الصدامات املسلحة 

التي أفرزت إستعامراً يابانياً ألرايض الدول املجاورة ُعرفت تلك املرحلة من التاريخ الياباين باسم وادي 

الظلامت لكرثة الحروب اإلمربيالية اليابانية ضد جريانها، وهي التي عاىن الشعب الياباين الكثري من 

ويالتها.

إن هذه املرحلة متيزت بالحروب داخل األرايض الصينية والعسكرتاريا اليابانية، إضافة إىل 

القومية املتطرفة Super Nationalism، وسنعالجها عرب التطورات التالية:

التصعيد العسكري مع دول الجوار

التطـــورات تتســـارع عـــىل األرايض الصينيـــة فلقـــد شـــكل تشـــيانغ كاي  كانـــت 

ســـنة  Nanjing نانجينـــغ  مركزهـــا  قوميـــة  حكومـــة   (*)  Kai Shek  Chaing تشـــيك

(*) تشيانغ كاي تشك Chaing kai Shek (1887 ـ 1975) قائد عسكري وسيايس صيني انضم إىل الحزب القومي 

Nationalist Party Kuomin الذي انهت ثورته 2000 سنة من الحكم اإلمرباطوري. تسلم الزعامة يف عام 1928 

الجيش  أمام  انهزمت قواته  الثانية  العاملية  الحرب  الداخلية والخارجية، بعد  القوى  الصني مبواجهة  محاوالً توحيد 

االحمر الصيني التابع للحزب الشيوعي، فرتك بر الصني الرئييس واسس حكومة وطنية يف تايوان Taiwan يف 10 كانون 

األول 1949 مستقالً عن الوطن األم.
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بالضغط  قام  الحرب  أمراء  مع  أثناء رصاعه  الصني.  أنحاء  كل  اسمية عىل  بسلطة  ومتتع   ،1928

الحقوق  إللغاء  الشامل  بإتجاه  حكومته  نفوذ  لتوسيع  وسعى  الصيني  الشيوعي  الحزب  عىل 

إلغاء  نيتها  رسمياً  القومية  الحكومة  أعلنت  ثم  ومن  األجنبية،  للدول  املمنوحة  واإلمتيازات 

منشوريا. يف  اليابانية  اإلمتيازات 

 (*)Kwantung Army أثارت تلك األنباء حفيظة القيادة العسكرية اليابانية وخاصة جيش كوانتونج   

الذي لعب دوراً محورياً يف سلسلة األحداث يف مطلع الثالثينيات، يف الوقت الذي مل تكن الحكومة 

اليابانية متتلك أية طريقة ملعرفة مخططاته وأفعاله.

 Tungusic Manchus تجدر اإلشارة إىل أن اليابانيني حضارياً وعرقياً أقرب إىل املانشو السيبرييني

من ِصلتهم مع عرقية الهان Han الصينية، وبعبارة أُخرى شعر اليابانيون بقدر من العاطفة اإلثنية 

مع شعب املانشو، إضافة إىل ذلك كان معظم اليابانيني يتشاركون العزمية للحفاظ عىل اإلمتيازات 

اليابانية يف منشوريا مبواجهة برنامج االسرتجاع Recovery Program الصيني، وكانت لديهم اإلرادة 

للدفاع عن حقوق رعاياهم مبا فيهم الكوريني، املتواجدين يف املقاطعات الرشقية من الصني.

كوانتونـــج  جيـــش  قـــادة  خطـــط  اليابـــان  يف  القومـــي  االنفعـــال  ثـــورة  وســـط 

بويـــي هـــرني  رأســـها  عـــىل   Nominally Administration إســـمية  إدارة  لتأســـيس 

(*) تحّول جيش كوانتونج من حامية صغرية تّم تشكيلها يف عام 1919 إىل قوة متكاملة عسكرياً واقتصادياً ودميوغرافياً، 

استمر يف النمو حتى وصل عدده عام 1941 إىل 700.000 جندي. 
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 Henry Pu-Yi (*) الوريث الرشعي لساللة املانشو وآخر إمرباطور للصني، تكون عبارة عن حكومة 

دمية Puppet Government، فيام تتحكم اليابان بالشؤون العسكرية والعالقات الخارجية إضافة 

إىل حامية طرق املواصالت.

Manchoukuo وإعالن دولة مانشوكيو Manchurian Incident أ- حادثة منشوريا

تابعون لجيش كوانتونج  أيلول 1931، قام ضباط  ليلة 18  لتلك املخططات وخالل  تنفيذاً 

بعملية تفجري قرب خط السكة الحديد لجنوب منشوريا الخاضع للسيطرة اليابانية. كانت األرضار 

طفيفة عىل الخط يف منطقة خارج املدينة، وفوراً بدأ إطالق النار عىل الجنود الصينيني املتواجدين يف 

املنطقة، وتحت هذه الحجة الواهية Flimsy Pretext بدأت عملية اإلحتالل، ففي خالل 24 ساعة 

اندفعت قوات جيش كوانتونج خارج األرايض املستأجرة وسيطرت عىل البلدات اإلسرتاتيجية عىل 

طول خط السكة الحديد، ومن ثم تم االستعداد للتحرك نحو املناطق السكانية الكثيفة يف جنوب 

منشوريا، وبغرابة متت السيطرة عىل املقاطعات الشاملية الثالث بسهولة تامة حيث مل تبِد القوات 

القومية الصينية سوى مقاومة هامشية.

يف نفـــس الوقـــت كانـــت اآللـــة الدعائيـــة لجيـــش كوانتونـــج متميـــزة ليـــس فقـــط يف 

ــي  ــم الصحفـ ــا للدعـ ــاً يف ضامنهـ ــل أيضـ ــة، بـ ــة إىل الحكومـ ــة ومحرفـ ــخة مفربكـ ــل نسـ توصيـ

ــر  ــالل تقاريـ ــن خـ ــم مـ ــوري] علـ ــرص [اإلمرباطـ ــى أن القـ ــل حتـ ــعبي الكامـ ــامس الشـ والحـ

ــوريا،  ــدام منشـ ــدوث صـ ــج بحـ ــش كوانتونـ ــريات جيـ ــاس تفسـ ــىل أسـ ــة عـ ــف املبنيـ الصحـ

(*) بويب Pu Yi (1906 ـ 1967) آخر األباطرة الصينيني، الثاين عرش واألخري من ساللة كينغ Qing Dynasty، توىل 

الحكم طفالً حتى انهيار الحكم اإلمرباطوري 1908 ـ 1912، عندما أعلن اليابانيون دولة املانشوكو Manchukuo يف 

منشوريا عينوه إمرباطوراً لها 1934 ـ 1943 بعد الهزمية يف الحرب العاملية الثانية ارسه الروس وسلموه للصني حيث 

الشيوعي حتى  تابعة للحزب  اعتقل يف معسكرات اإلصالح حتى عام 1959 حني أطلق رساحه ليعمل يف صحيفة 

وفاته عام 1967.
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الحكومة  وقادة  اإلمرباطور  حاول  الصينيني.  عىل  تقع  العسكري  املتحدث  حسب  املسؤولية  وأن 

املدنية السيطرة عىل تبعات الحادثة لكن دون جدوى.

ازدادت األمور سوءاً مع مطلع العام 1932، فمع إستمرار الصدامات يف منشوريا امتد التوتر 

إىل شانغهاي Shanghai، فيام ُعرِف بحادثة شانغهاي األوىل First Shanghai Incident، فمع شعور 

[قادة] البحرية اليابانية بالغرية من املجد الذي حققه الجيش، تم إفتعال معركة مع الصينيني يف 

ية اإلنزال [البحرية] مل تستطع السيطرة عىل املعركة  شنغهاي أواخر شهر كانون الثاين 1932، لكن َرسِ

فتم نجدتها عرب ثالث فرق من الجيش.

إن منطق ودافعية التحديث وجهت اليابان نحو السيطرة عىل جنوب رشق الصني. ويف لحظة 

التحديث  سببها  التي  للمعضلة  إستجابة   Manchoukuo مانشوكيو  دولة  والدة  إعالن  تم  األزمة 

الرسيع. كان إعالن اإلستقالل يف 18 شباط 1932، بعد ذلك يف آذار تم تعيني بويي، آخر األباطرة 

املوافقة  أتت  الواقع  األمر  ضغط  تحت  الدولة،  رأس  عىل  املبعدين،  املانشو  ساللة  من  الصينيني 

الرسمية من الحكومة اليابانية عىل قيام جيش كوانتونج بإنشاء الدويلة املستقلة يف 31 آذار وسط 

فرحة بويي إلستقبال الضيوف اليابانيني الذين أتوا مهرولني بعد تأسيس دولة مانشوكيو!!

كانت الدول الوحيدة التي اعرتفت بها إىل جانب اليابان هي السلفادور والفاتيكان واإلتحاد 

السوفيايت حتى بداية الحرب العاملية الثانية حيث كانت أحدى دول املحور، وبالتايل اعرتف بها باقي 

الدول األعضاء.

طموحاتهم  أن  إال  املانشوكيو  دولة  بإنشاء  كوانتونج  جيش  قادة  حققه  الذي  النرص  رغم 

ينظر  كوانتونج  جيش  بأن  هريوهيتو  [اإلمرباطور]  علم   1932 الثاين  ترشين   20 ففي  تتوقف،  مل 

إىل مقاطعة جي هول Jehol، والتي متثل مصدراً للدخل بسبب األفيون، كجزء من مانشوكيو وتم 

التخطيط لغزوها يف الربيع وبالفعل تم غزو جي هول يف 23 شباط (*)1933 رغم محاوالت اإلمرباطور 

 Virginia فرجينيا  ووست   Maryland وماريالند   Virginia فرجينيا  مساحة  تعالدل  هول  جي  مساحة  أن   (*)

مجتمعة، يف محاولة لتوضيح حجم املساحة الكبري لتلك املقاطعة إىل تحليل وتفكري القارىء. 
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إللغاء أو تأخري أو حْرصِ ذلك الغزو وفقاً لتقديراته بالنسبة للوضع الدويل املتأزم والرافض للتوسع 

الياباين.

فرتة   ،1933 - العسكري 1931  اإلنفجار  فرتة  فرتات،  ثالث  مانشوكيو  دولة  بناء  لقد شهد 

اإلقتصاد التكاميل [مع اليابان] 1933 - 1937، فرتة التوطني اإلستعامري 1941-1937. تلك كانت 

مراحل التشييد اإلمربيايل.

قدرت خسائر الجيش الياباين يف [معارك] حادثة منشوريا، من أيلول 1931 حتى متوز 1933 

بـ 2530 قتيالً.

ب- الصدامات الحدودية بني القوات اليابانية والسوفياتية

إن الغزو الياباين ملنشوريا وشامل الصني هدد حدود اإلتحاد السوفيايت خالل عقد الثالثينات، 

 Ideological bombast and bravado فالسياسة اليابانية القامئة عىل أيديولوجية التبجح والغرور

كانت غري مكرتثة ألمنها الوطني ورفاهها اإلقتصادي، فقام اإلتحاد السوفيايت باتخاذ اإلجراءات الالزمة 

سيبرييا  يف  القوات  حجم  ارتفع   ،1932 حزيران  شهر  فخالل  جديدة  يابانية  مغامرة  أية  ملواجهة 

السوفياتية إىل أكرث من 200,000 جندي ما عدا قوات حرس الحدود.

بدأ الجيش السوفيايت يف عام 1933 ببناء خط الدفاع توشكا Tochka املكّون من الحديد 

واإلسمنت عىل طول الحدود، فلقد كان ستالني Stalin قلقاً من إمكانية توجه طوكيو شامالً وشن 

هجوم عىل اإلتحاد السوفيايت. يف املقابل إزدادت أعداد جيش كوانتونج من 64,000 جندياً يف عام 

1931 إىل146,100 يف 1935، حتى وصل إىل 270,000 يف 1939، رد السوفيات بجعل عدد قواتهم 

يف الرشق األقىص 570,000 جندي.

حاول الروس توحيد األفرقاء الصينيني ملواجهة الخصم الياباين املشرتك حيث رعوا إنسحاب القوات 

الصينية الشيوعية من أحد معاقلها فيام ُعرف باملسرية الطويلة Long March. شكل السامح للشيوعيني 

بالرحيل خطوة حسن نية من جانب تشاينغ [كاي تشيك] تجاه روسيا. كان بحاجة إىل عالقة ودية مع 
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الكرملني ألنه كان مهدداً من اليابان فيام كان الحزب الشيوعي الصيني طفل موسكو. جرت املسرية 

الطويلة عام 1934 باتجاه شامل الصني، رغم ذلك بقي القوميون والشيوعيون أعداء تجاه بعضهم 

البعض، حيث الشكوك املتبادلة تهيئ لعنف أكرب، ولكن ما منع الحرب األهلية الشاملة هو الخطر 

الخارجي املتمثل يف العسكريتاريا اليابانية.

وسط التوتر الشديد، حدثت سلسلة من الصدامات الحدودية، بدأت باشتباك دوريتني يف 

منطقة بحرية كانكا Lake Khanka يف حزيران 1935، ووصل عدد اإلشتباكات الحدودية بني عامي 

1936 و1938 إىل 131 صداماً. األخطر كان يف متوز 1938 يف منطقة نائية، ولكن متنازع عليها هي 

تلة شوكوهو Hill-top Chokoho، تاله يف ربيع 1939 معركة إستمرت لخمسة أشهر يف الجبهة 

الغربية. لقد ُهزَِم اليابانيون يف كِلتي املعركتني، ورأوا أنه أصبح من الرضوري زيادة القوة امليكانيكية 

يف جيشهم.

Second Sino-Japanese War ج- الحرب اليابانية – الصينية الثانية

كانت الصني بعد سقوط النظام اإلمرباطوري تعمها الفوىض، ورغم والدة حكومة الوحدة 

القومية كومنتانج Kuomintang بقيادة تشانغ كاي تشيك إال أنها مل تستطع القضاء عىل دويالت 

كبري عىل  بتنّوع  املوجودة  واألثنيات  األعراق  متثل  الغالب  الدويالت يف  كانت هذه  الحرب.  أمراء 

األرايض الصينية الشاسعة . 

كان لتســـلم ماوتـــيس تونـــغ Mao Tsitung (*)، قيـــادة الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي 

ــت  ــا نافسـ ــان مـ ــة رسعـ ــاحة اإلقليميـ ــىل السـ ــرة عـ ــوة مؤثـ ــه إىل قـ ــري يف تحّولـ ــر الكبـ األثـ

مـــن  قـــادة  اجتمـــع  العليـــا  الوطنيـــة  للمصلحـــة  تغليبـــا   . الســـلطة  عـــىل  القوميـــني 

(*) ماوتيس تونغ Mao Tsitung (1893 - 1967) قائد الحزب الشيوعي الصيني ومؤسس الدولة الصينية الحديثة. اسفاد 

من الرصاعات الداخلية والخارجية إلحكام سيطرته عىل الحكم يف أول عهده. تحالف مع جوزيف ستتالني ثم تنافس معه، ملا 

توطد له الحكم أطلق الثورة الثقافية. 
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األفرقاء القوميني والشيوعيني واتفقوا عىل وقف الرصاع األهيل وتوحيد القوى [ملواجهة اليابانيني] 

يف شهر كانون األول 1936.

1- Marco Polo Incident حادثة جرس ماركو بولو

وسط الجو املتوتر وقعت حادثة جرس ماركو بولو ليلة السابع من متوز 1937، عندما إندلع 

اشتباك بني الصينيني وجنود يابانيني كانوا يقومون مبناورة. خالل أسابيع إندلعت حرب شاملة عىل 

رغبا يف حصول  اليابان  وال  تشيانغ  ال  شانغهاي حيث  يف  وتحديداً  الجنوب  إىل  كيلومرت  ألف  ُبعد 

 Second Shanghai الثانية  التاسع من آب 1937 وقعت حادثة شانغهاي  لكن يف  الحرب هناك 

البحرية  يف  وجندي  مالزم  عىل  النار  بإطالق  الصيني  الجيش  من  وحدة  قامت  عندما   Incident

اليابانية فأردتهام. قامت اليابان بإرسال تعزيزات كبرية عىل نطاق واسع، تم إستخدام املستوطنة 

الدولية International Settlement (*) يف شنغهاي كقاعدة للهجوم الياباين الكبري عرب وادي يانغ 

تزي Yangtze Valley وصوالً إىل العاصمة نانكني Nanking التي عانت الرعب، لتبدأ عدة أسابيع 

من املذابح.

2- The Rape of Nanking مجزرة نانكني

قامت الطائرات الحربية الصينية مبحاولة لقصف السفن الحربية اليابانية يف مرفأ شنغهاي يوم 14 

آب، ولكنها أصابت املدينة، لتبدأ معركة برية كربى يف ضواحيها. خالل شهر أيلول وصلت تعزيزات يابانية 

عددها 150,000 جندي مع متدد املعارك جنوباً. قررت الحكومة اليابانية أن الحل الوحيد للعناد الصيني هو 

(*) كانت شنغهاي مدينة ذات طابع عاملي Metropolitan تتعدد فيا األحياء األوروبية وتتمتع بحامية دولية.

 ،Non-Anglophone األنكلوفون  غري  من  األوروبيني  واالنكليز،  األمريكيني  إىل  بالغضافة  فيها  يتواجد  كان  فقد 

اآلسيويون من غري الصينني مثل اليابانني، وهنالك الجاليات التي ليست غربية وليست أسيوية مثل املهاجرين البيض 

الروس ويهود بغداد. 
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توجيه رضبة قاضية ورسيعة.

القوميني  عاصمة  نانكني  عىل  والهجوم  العسكري  الحسم  إىل  اليابانية  القوات  سارعت 

الصينيني، سقطت املدينة أواسط شهر كانون األول لتكشف مشهداً من أسوأ فظائع الحروب، مع 

سقوط املدينة حدثت أعامل وحشية ُعرفت بإسم اغتصاب نانكني The Rape of Nanking. بدأت 

املجزرة فوراً مع دخول الجيش الياباين يف 13 كانون األول 1937 واستمرت حتى شهر كانون الثاين 

1938، ذهب ضحيتها أكرث من ثالمثائة ألف شخص، لقد كانت مجزرة رهيبة ترتكب ضد مدينة 

واحدة.

الذين  املدنيني  إىل  إضافة  املستسلمني،  الصينيني  الجنود  من  العديد  الياباين  الجيش  قتل 

بلغ عددهم عدة مئات من اآلالف، إضافة إىل اغتصاب 20,000 – 80,000 إمرأة. إنطلق الجنود 

اليابانيون بفوضية نحو القتل والحرق والنهب، تّم سلب األغنياء والفقراء عىل حٍد سواء، وتم تقسيم 

الوحشية تجاه املدنيني  ممتلكات املدينة بحسب غرائزهم وسط جنون الرسقة واالغتصاب، هذه 

واألرسى الصينيني كانت تهدف إىل تحطيم اإلرادة الصينية ملقاومة الحكم الياباين.

اليابانية بإنشاء حكومات دمية خاضعة لها يف املقاطعات  توقفت املجزرة مع قيام السلطات 

واملدن الصينية. فتم يف شنغهاي إنشاء حكومة اإلسلوب األمثل Great Way Dadao يف 5 كانون 

 The Reformed Government األول 1937، ثم تمَّ تشكيل حكومة اإلصالح للجمهورية الصينية

of the Republic of China Chuka Mikoka Ishin Seifu، يف 28 آذار 1938 ومقرها نانكني، 

حيث إحتُفل بقيامها بفتور يف مدينة شنغهاي إلعتامدها علَم الخطوط الخمسَة التابع ألحد أمراء 

الحرب املنافسني يف ظل الرصاع الداخيل بني الصينيني أنفسهم.

لقد مرت الحرب اليابانية الصينية بثالث مراحل:

اليابانية من  القوات  املرحلة األوىل: متوز 1937 – ترشين األول 1938 وفيها متكنت  ـ   1

إحراز إنتصارات حاسمة.

متكنـــت   1941 األول  كانـــون   –  1938 األول  ترشيـــن  الثانيـــة:  املرحلـــة  ـ   2
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القوات الصينية من تنظيم صفوفها ومقارعة الجيش الياباين.

قدرت خسائر الجيش الياباين يف الفرتة 1937 - 1941 بـ 18647 قتيالً.      

3 ـ املرحلة الثالثة: كانون األول 1941 – آب 1945، الدخول الدويل عىل خط الحرب اإلقليمية 

الذي ترافق مع وصول الدعم املايل والتسليحي إىل األطراف الصينية مام أنتج نوعاً من التوازن 

العسكري وبداية الرتاجع الياباين.

تأزم األوضاع األمنية داخل اليابان

كانت تعيش حال األزمة داخلياً. إختلط  اليابانية تتوسع خارجياً  بينام كانت اإلمرباطورية 

الفكر السيايس باملنظور العسكري يف محاولة لرؤية مكانة اليابان عاملياً، ووصل اإلنقسام السيايس 

إىل داخل الجيش، حيث شب النزاع بني تيارين:

مجموعة السيطرة توساي-ها Control Faction Toseiha، وكانت مدعومة من البريوقراطيني   -1

وتسعى لبناء دولة ذات مستوى عاٍل من الكفاءة القتالية.

مجموعة الطريق اإلمرباطوري كودو – ها Imperial Way Faction Kodoha، كان معظم   -2

اإلمرباطور  يكون  قومية  دولة  بنظرية  وآمنت  الصغرية،  الرتب  ذوي  الضباط   من  أنصارها 

محورها.

باملئة من سياسة   90 ميثل  كان   Possession اإلمرباطور [مقام]  إستحواذ  أن  املالحظ  من 

املجموعتني اللتني مل يبدأ الرصاع الشامل بينهام حتى العام 1935. فمع قيام املتطرفني يف كودو-ها 

Kodo-ha بالعديد من عمليات االغتيال يف أعوام  1933 و1934، تفجر العنف بني التيارات داخل 

الجيش عند اغتيال أحد قادة الجيش الرئيسيني الثالثة يف مكتبه عام 1935، فقرر قادة توساي-ها 

Tosei-ha محاكمة [الفاعل] وأخذ اإلجراءات لنقل كل مسببي املتاعب إىل منشوريا. هذه الخطة 

تطهري  بشأن  قادتهم يف 11 متوز 1935 مذكرة  فأصدر  العنف.  إىل  للجوء  كودو-ها  أنصار  دفعت 

الجيش Memorandum on the Army Purge، والتي اعتربت مسيئة لسمعة القادة العسكريني 

املناوئني لفكر كودو-ها.
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مع تفاقم التوتر قرر املتطرفون يف كودو-ها التحرك يف محاولة حملت نتائج درامية ألنها 

كانت أكرب وأخطر محاولة لإلنقالب يف يابان القرن العرشين، متيزت هذه الحملة بأنها فاشية من 

[الرتب] األدىن أطلق عليها اليابانيون Gekojujo وتعني التالعب بالقادة من ِقِبَل املرؤوسني. 

 The February 26 Affair Chi الساعة الخامسة من صباح 26 شباط 1936 بدأت أزمة

ni Roku Jiken حيث سادت الفوىض عىل مرسح األحداث واشتبك األشقياء مع األبطال، إنطلق 

 Non commissioned 22 ضابطاً شاباً عىل رأس 1400 جندي مدججني بالسالح مع ضباط الصف

Officers تابعني إىل ثالث رسايا من الفرقة األوىل First Division، إضافة إىل وحدة مدفعية تابعة 

للحرس اإلمرباطوري للسيطرة عىل وسط مدينة طوكيو املغطاة بالثلج، وملدة أربعة أيام متكنوا من 

اإلصالح  منذ  القائم  الدولة  بناء  أساس  وتهديد  للخطر  الحاكمة  النخبة  تعريض  مع  الحكومة  شل 

املايجي.

رئيس  قتل  يف  فشلوا  لكنهم  للحكومة  السيادية  املقرات  واستهدف  منسقاً  الهجوم  كان 

الحكومة ألنهم فشلوا يف التعرف عليه، لكنهم اغتالوا وزير املالية ورئيس الديوان واملفتش العام 

لقد  العامة.  الشخصيات  من  عدد  عىل  ناجحة  غري  هجوم  مبحاوالت  وقاموا  العسكرية،  للرتبية 

التطوير،  لقيادة  لديهم مرشوع   Advanced Thinkers متقدمني  مفكرين  أنفسهم  الثوار  اعترب 

واعتربوا قتلهم مسؤويل الحكومة هدفه تقديم مستوى عاٍل من التطوير لليابان، كدولة محورها 

اإلمرباطور.

كان الرد من قادة توساي-ها الذين انتابهم الغضب، بأن يتم اإلخضاع الكامل لهذا العصيان 

والقضاء التام عىل اإلنقالب والتعامل بقسوة مع قادته، مدعومني باملوقف الداعم بال مساومة من 

اإلمرباطور الذي ارتدى بذته العسكرية وأصدر أوامر استدعاء القوات البحرية والحرس اإلمرباطوري 

لتطويق الثوار ثم دعوتهم لإلستسالم، بالفعل تم ذلك بعد وقت مضطرب للطرفني لينتهي كل يشء 

مساء 29 شباط.
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بعد أن تم اإلستسالم كان من السهل التعرف عىل املتآمرين الذين متت محاكمتهم ثم إعدام 

[العسكريني] منهم إضافة إىل بعض من عاونهم من املدنيني.

كان من أبرز نتائج هذا العصيان أنه أظهر بوضوح تدخل الجيش يف السياسة، الذي زاد يف 

مرحلة ما بعد إنهاء الثورة، فاستغل العسكريون املخاوف من أجل زيادة نفوذهم السيايس وأصبح 

تدخلهم واضحا يف تشكيل الحكومات.

أزمات سياسية داخلية وتوجه نحو عسكرة املجتمع الياباين

تداخلت الرصاعات الخارجية مع النزاعات الداخلية يف اليابان مع تصاعد النزعات القومية 

بني  تعيش يف رصاع  اليابان  كانت  األرضية.  الكرة  أنحاء  املتطرفة Ultra Nationalism يف جميع 

Left- يسارية  طروحات  عدة  أوجد  الربملانية  الدميقراطية  يف  املتواضع  فالتطور  سياسيني،  طرفني 

Wing ميزت بوضوح مالمح اليابان يف العرشينات. ولكن هذا العقد أيضاً شهد بدايات التحركات 

القومية واملحافظة التي ما لبثت أن سيطرت عىل الساحة.

تبـدل الوضـع يف الثالثينـات حيـث شـهدت السـاحة السياسـية اليابانيـة خالل الفـرتة 1930 

ـ 1940 والدة عـرشات املنظـامت ذات الطابـع القومـي العنـرصي أبرزهـا: منظمـة الدفـاع عن مجد 

اليابـان الكـربى أو العظمـى، ومنظمـة إحيـاء الـروح القوميـة اليابانيـة، ومنظمـة التنـني األسـود، 

واملنظمـة القوميـة اليابانيـة، ومنظمة أخوة الـدم، ومنظمة حرس اإلمرباطوريـة، وغريها. ويف الوقت 

نفسـه، قمـع الحكم العسـكري جميـع اإلتجاهـات الدميقراطيـة والليرباليـة واإلصالحية واإلشـرتاكية 

والشـيوعية، بُِحـَث أنـه لـو أعطيـت األحـزاب اليسـارية حرية أكـرب فإن مأسـاة العسـكرة [اليابانية] 

رمبـا كان مـن املمكـن تجنبهـا . كانـت قيـادة الحزب الشـيوعي اليابـاين األكرث جـرأة يف فضح مخاطر 

السياسـة التوسـعية عـىل اليابـان وتوقيـع آالف العرائـض للتنديـد باحتالل منشـوريا. فنـرش الحزب  

البوليـيس لإلمرباطـور،  أُطروحتـه الشـهرية عـام 1932 تحـت عنـوان الحـرب اإلمربياليـة والنظـام 

والتـي أدت إىل تصفيـة عـدد مـن قادتـه، والزج بقسـم آخر منهم يف سـجون السـلطة اإلمرباطورية. 
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ومن السجن أعلن القادة الشيوعيون جحدهم Apostasy [باإلمرباطور] مام دفع الجامهري بعيداً 

 Hiraga Shukugaku عن اليسار. تم طرد أصحاب امليول اليسارية من الجامعات مع إصدار مرسوم

يف شباط 1939، ومفرداً فوراً طُرد ستة دكاترة جامعني ومن ثم ُعمم القرار عىل جميع املؤسسات 

التعليمية.

مع إقصاء اليسار عن الساحة السياسية، كان املتطرفون اليمينيون يزيدون من ضغوطهم عىل 

 Incidents الحكومات ذات الطابع الحزيب والشخصيات الليربالية، لتحصل مجموعة من الحوادث

أهمها:

حادثة أخوة الدم League of Blood Incident : فبني السابع من شباط والخامس من آذار   -1

الدم  أخوة  تقوم جامعة   One Member  ،One Slaying إفرادياً  قتلها  تحت شعار   1932

League of Blood Ketsumeidai بعدة اغتياالت.

حادثة 15 أيار May 15 Incident 1932: قامت مجموعة من صغار ضباط البحرية بالهجوم   -2

عىل محطات الكهرباء يف طوكيو، بنك [اليابان]، املقر الرئييس لحزب Seiyukui وعدة مبان 

أُخرى، يف محاولة إليجاد أزمة تؤدي إىل تطبيق نظام الطوارئ. فشلت معظم مجهوداتهم ما 

عدا نجاحهم يف اغتيال رئيس الوزراء. وسط هذا االرتباك السيايس قرر اإلمرباطور ومستشاروه 

التخيل عن تجربة الحكومات الحزبية التي بدأت يف عهد التايشو. دعم هريوهيتو قيام تنظيم 

بريوقراطي للنظام السيايس، ومل تعد الحكومات تتشكل من الحزبني املحافظني الرئيسيني يف 

الربملان. طالب هريوهيتو برغبتني األوىل: أن يكون رئيس الوزراء ذا شخصية قوية، والثانية: أن 

يقوم رئيس الوزراء بإصالح الشوائب السياسية الحالية وإعادة االنضباط العسكري. كان هذا القرار 

مبثابة رصاصة املوت للحكومات الحزبية. عارض العديد من قادة األحزاب إلغاء الحكومات ذات 

الطبيعة الدستورية، أيدهم عدد صغري من املثقفني الليرباليني. لكن هذا مل يؤثر يف محاولة إعادة 

الحكم الحزيب. ما عدا هذه املبادرة [البسيطة] مل تجِر أية محاولة إلعادة النظام الحزيب، رغم دفاع 
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النشطاء عن مبدأ العمل الحزيب.

العسكري  السادس من شباط February 6 Incident 1936: رغم طبيعة اإلنقالب  حادثة   -3

الذي رافقها إال أنها متيزت بطابعها السيايس. فضباط كودو-ها الذين آمنوا بنظريات إعادة بناء 

األمة هم من قاموا مبحاولة اإلنقالب سعياً إىل دكتاتورية عسكرية يصبح فيها اإلمرباطور مجرد 

دمية مقدسة Sacred Puppet. لذلك فمن لحظة وصول خرب [اإلنقالب] أرص هريوهيتو عىل 

القضاء عىل املؤامرة، فباإلضافة إىل غضبه عن مقتل وزرائه كان قلقاً من قيام الثوار بإجباره 

البالد من  وأنقذ  الجيش وحدته  استعاد  التمرد  إنهاء  بعد  أخيه مكانه.  التنازل وتعيني  عىل 

املتطرفني داخله. كان املنترصون هم توساي-ها Control Faction يف الجيش باإلضافة إىل 

املدنيني البريوقراطيني.

     تسارع اإلتجاه نحو عسكرة املجتمع Militarization of the Society وإلغاء األحزاب فلقد 

سيطرت النزعة العسكرية متاماً عىل جوانب الحياة السياسية والحياة اإلقتصادية والحياة اإلدارية، 

عرب تحالف رأس املال املايل ورأس املال الصناعي الكبري واإلمرباطور.

 Mobilization of the People’s أعلنت الحكومة يف عام 1937 حركة تعبئة الروح القومية 

Spirit Movement، وأنشأت:

Village Associations Barakukai إتحادات القرى  -1

Associations of Urban Districts Chonaikai إتحادات املدن  -2

.Neighborhood Associations Tanari-gumt إتحادات الجوار  -3

مل تتوقف خطوات العسكرة عند هذا الحد، فأصدر الربملان يف نيسان 1938 قانون التعبئة 

العامة National Mobilization Law Kokka Sodin الذي يسمح للحكومة بالسيطرة عىل القوى 

البرشية – واملوارد، واإلنتاج واألسعار والرواتب، وأيضاً منع الكتابات واللقاءات املناهضة. كانت 
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الناس  حياة  يف  والتحكم  املراقبة  سببت  أنها  إال  املتبادل  التعاون  تعزيز  تّدعي  اإلجراءات  هذه 

اليومية. 

 ،New Order Movement الجديدة  الرؤية  مع حركة  العسكرة  نحو  التوجهات  ازدادت 

وهي حركة إصالحية تهدف إليجاد نظام سيايس جديد مستند إىل حزب طليعي قوي واحد يلتقي 

يف خطوطه العريضة مع طريقة تشكيل األحزاب الشيوعية والنازية. متاهياً مع هذا التحرك صدر 

 ،Notification of Disbandment of Political Parties األحزاب  إلغاء  مرسوم   1940 متوز  يف 

وفيه حظر كل النشاطات السياسية. طبقاً لهذا القانون ُحرَِمْت األحزاب الرشعية من أطرها الخاصة 
 Imperial Rule Assistance Association لتشّكل املنظمة اليابانية لدعم السلطة اإلمرباطورية

وهي عبارة عن تيار مييني  وطني Statism يدعو إىل التوحد السيايس و اإلقتصادي و العقائدي يف 

مويل Totalitarian، التي أصبحت مبثابة اإلطار  اإلمرباطورية اليابانية إلنشاء دولة الحزب الواحد الشُّ

العام لجميع النشاطات اليابانية يف الحرب.

تجدر اإلشارة إىل أنه رغم حل األحزاب وإنشاء نظام الحزب الواحد One Party للحلول 

مكانهم، إال أن عوامل التامسك الحزيب والقواعد الشعبية إضافة إىل أعراف املشاركة السياسية بقيت 

قوية داخل املجتمع الياباين.

التبدالت يف السياسية الخارجية اليابانية

لقد تأثر الوضع الدويل لليابان سلباً بسبب طموحاتها اإلستعامرية. مع زيادة التوسع الياباين 

بدأت اإلمرباطورية اليابانية تبتعد عن منظومة الدميقراطيات الغربية وتتحالف يف الوقت ذاته مع 

الدول الشمولية. كانت هناك ثالث محطات رئيسية يف رحلة اإلنتقال نحو دول املحور:

اإلنسحاب من عصبة األمم League of Nationsأ- 

ــالل  ــع اإلحتـ ــة، فمـ ــان واألرسة الدوليـ ــني اليابـ ــدام بـ ــة الصـ ــوريا بدايـ ــزو منشـ كان غـ
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بدا واضحا أن إرتباط اليابان بعصبة األمم قد شارف عىل النهاية. ففي 21 أيلول 1931، بعد يومني من 

إندالع الرصاع قدمت الصني التامساً إىل عصبة األمم فيام رفضت اليابان اتهامها بالطموح التوسعي، 

فقامت عصبة األمم بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة اللورد اليتون Lord Lytton (*) يف كانون الثاين 

.1932

يف هذا الوقت كان قادة جيش كوانتونج مستمرين يف تنفيذ مخططاتهم التوسعية مبتدعني 

فكرة اإلمربيالية املقنعة Informal Imperialism حيث املساومة عىل سيادة األمة املستقلة، وطُِبَق 

عىل أرض الواقع حيث كان إعالن إستقالل دولة منشوكيو الزائف هو البداية إلنشاء دول دمية تابعة 

لإلمرباطورية اليابانية.

كان اإلعالن الرسمي عن والدة إمرباطورية مانشوكيو Manchaukuo Empire يف 15 أيلول 

1932 بتوقيع بروتوكول رسمي وكانت تضم خمس مقاطعات هي:   

Jilin 2- جيلني        Fengtain 1- فينجتيان   

 Heilung Jiang 4- هيلونغ جيانغ                 Rehe  3- ريهي   

   5- شانغ شون Chang Chun العاصمة.

كان هذا اإلعالن مبثابة رفض للتدخل الدويل، بل إن غزو مقاطعة جي هول Jehol تم يف 23 

.Lytton Report شباط 1933 قبل يوم واحد من تبني عصبة األمم لتقرير اليتون

وجـــد التقريـــر أن يف الصـــني حكومـــة مركزيـــة وإن اتســـمت بالضعـــف ,  بذلـــك رفـــض 

ــة  ــامل اليابانيـ ــأن األعـ ــر بـ ــد التقريـ ــة. ووجـ ــري منظمـ ــة غـ ــا دولـ ــة بكونهـ ــة اليابانيـ الحجـ

يف 18 أيلـــول [1931] ال ميكـــن تربيرهـــا بالدفـــاع الرشعـــي عـــن النفـــس، كذلـــك مـــن 

(*) اللورد فكتور بولوير اليتون Lord Vector Bulwer-Lytton (1876- 1947) سليل  العائلة املالكة الربيطانية ـ 

حاكم والية البنغال Bengal  يف فرتة االستعامر الربيطاين للهند، تراس Lytton Commission لكشف الحقائق يف 

رصاع منشوريا، تقلد عدة مناصب يف بريطانيا، اعتزل العمل العام آخر ايامه.
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الواضح أن منشوريا هي جزء متكامل مع الصني لذلك فإن نظام مانشوكيو هو عبارة عن ُمنتَج ياباين 

وليس حركة إستقالل ذاتية.

  يف 24 شباط تّم التصويت وكان 42 صوتاً مؤيداً مقابل صوت واحد هو اليابان، تم تبنى التقرير 

رافضاً االعرتاف مبنشوكيو ومنتقداً اإلعتداءات اليابانية.كان عىل الحكومة اليابانية االختيار بني البقاء 

يف عصبة األمم أو اإلبقاء عىل إحتالل منشوكيو، فاختارت اإلنسحاب من عصبة األمم والغوص أعمق 

يف املستنقع الصيني.

يف 27 آذار 1933 قررت اليابان اإلنسحاب من العصبة وتم إرسال خطاب إىل العصبة مع 

العصبة يف  تبنته  الذي  التقرير  إن  الخطاب:  وتضمن  الرسمي،  اإلنسحاب  قبل  مهلة سنتني  إعطاء 

جلسة خاصة يوم 24 شباط ال يتفهم الدوافع اليابانية، فاليابان ليس لها هدف سوى الحفاظ عىل 

وإن  الحقائق وخالصته مفربكة،  املغالطات يف  كثري من  يحتوي عىل  التقرير  إن  الرشق،  السالم يف 

الحكومة اليابانية، يف ظل الظروف الحالية تؤمن أنه مل يعد هناك مجال للتعاون، لذلك تُرسل هذا 

الخطاب إعتامداً عىل البند I املقطع 3 من امليثاق وتعلن نيتها اإلنسحاب من العصبة.

وحدها  اليابان  أن  العامل  بقية  إىل  اإلعالن  مبثابة  األمم  عصبة  من  الياباين  اإلنسحاب  كان 

بإمكانها حمل عبء حفظ السالم يف رشق آسيا، باإلضافة إىل إعالنها بأن الهدف الرئييس لسياستها 

الخارجية بعد اإلنسحاب من العصبة هو اإلستمرار يف تدعيم السلم العاملي.

اإلنضامم إىل اإلتفاقية املناهضة للشيوعية Anti-Comintern Pactب- 

كان الطموح الياباين للتوسع يف رشق آسيا يصطدم باإلمربياليات الغربية املتواجدة يف تلك 

املناطق. كانت األوضاع العاملية تسري بشكل يسء لليابانيني، وبشكل أَمّر بالنسبة للصينيني مع هبوب 

رياح الحرب يف كافة أنحاء العامل.
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بعد إنسحاب اليابان من عصبة األمم بدأت تبحث عن حليف، خاصة مع تصادم مصالحها 

مع التوافق األنجلو- أمرييك يف الوسط والجنوب وتواجدها وجهاً لوجه عىل حدود اإلتحاد السوفيايت 

يف الشامل. من هنا بدأ التقارب مع أملانيا النازية.

الثاين  ترشين   25 يف   Berlin برلني  يف  اإلجتامعات  من  سلسلة  التحالف  بوادر  أول  كانت 

التعاون  وهدفها   Anti Comintern للشيوعية  املضادة  اإلتفاقية  عىل  التوقيع  تّم  حيث   ،1936

السيايس الحتواء اإلنتشار الشيوعي يف العامل. 

كانت عبارة عن وثيقتني:

اإلتفاقية األولية املناهضة للشيوعية: -1

 Supplementary Protocol to the Agreement Guarding Against the Communistic

International

من أهم بنودها: 

البند األول: التعاون يف تبادل التقارير بشأن األنشطة الشيوعية العاملية.

البند الثاين: تشكيل مجلس للتنسيق بني الدولتني.

يف  التفاصيل  بعض  زيادة  متت   ،Anti – Comintern Pact للشيوعية  املناهضة  اإلتفاقية   -2

سطورها، وهي:

البند الثاين: دعوة الدول األُخرى املَُعرََضة للخطر الشيوعي لإلنضامم إىل املعاهدة.  

لقد كانت [هذه اإلتفاقيات] يف العلن عبارة عن تحالف ياباين – أملاين ملكافحة الشيوعية العاملية، 

أما يف الخفاء فكانت عبارة عن تحالف عسكري موجه ضد روسيا.

[الفاشية] اإلنضامم إىل اإلتفاقية، فتم توقيع بروتوكول جديد يف  التايل قررت إيطاليا  العام  يف 

روما Roma يوم السادس من ترشين الثاين 1937، حيث تّم إضافة تفاصيل جديدة إىل اإلتفاقية 

السابقة، وهي:

إنضامم إيطاليا إىل معاهدة مناهضة الشيوعية. البند األول: 
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إعتبار إيطاليا كطرف أصيل يف املعاهدة السابقة. البند الثاين: 

ج- اإلعالن عن إنشاء تحالف رخاء رشق آسيا 

  General East Asia Co-Prosperity Sphere Dia to a Kyoeiken

اليابان  احتلتها  التي  املناطق  يف  املحليني  السكان  تعاطف  ولكسب  الدولية  العزلة  لكرس 

أعلنت الحكومة اليابانية شعار الوضع (األمر) الجديد يف رشق آسيا New order in East Asia ألول 

مرة يف 3 ترشين الثاين 1938، والهدف منه قيام وحدة بني اليابان ومنشوكيو والصني إضافة إىل بلدان 

أُخرى يف جنوب رشق آسيا تحقق - طبقاً للدعاية اإلمربيالية -  تأسيس نظام عاملي جديد يهدف إىل 

تعاون الدول اآلسيوية التي يجب أن تعيش برخاء وسالم بعيداً عن سطوة اإلمربيالية الغربية.جاء 

يف بيان وزارة الخارجية: لقد تغرّي العامل بطريقة جذرية، ولن يكون هناك حل ألي مشكلة آسيوية 

مبنأى عن النفوذ الياباين يف شامل الباسيفيك. إن روح آسيا التي نامت لعدة قرون استفاقت عرب دولة 

املادية  الغربية، وعىل الشعوب اآلسيوية أن تدير ظهرها لألنانية  الفتية املُحتكة بالحضارة  اليابان 

األوروبية، ويجب عليها أن تبذل نفسها من أجل آسيا.

Greater East Asia Co- إنطلقت اآللة الدعائية اليابانية متبنية فكرة تحالف رخاء رشق آسيا   

 ،Asia for Asiatics ومنها تفرعت فكرة آسيا لآلسيويني Prosperity Sphere Dia Taa Kyoeiken

وشددت عىل أن اليابان تقاتل اآلن من أجل أن تبني مستقبالً أطيب لبلدان جنوب آسيا، لتنقذ هذه 

البلدان من التخلف، اليابان تقود اآلن بلدان آسيا وهي متثل الجيش اآلسيوي والقوة اآلسيوية. وبدأ 

           (*) .Islam  Policy  Siesak Kaikyo الحديث عن سياسة التقارب مع املسلمني

(*) صدر يف عام 1942 كتاب التعريف بإلسالم Introduction to Islam Kaikya Gairon، ويف خالل األعوام من 

وثقافية. يف  إسالمية ركزت معظمها حول قضايا جغرافية  تتعلق مبسائل  ومقلة  كتاباً  إىل 1942 صدر 700   1939

االعوام 8 1944 صدرت ثالث مجالت دورية تعني بلدراسات الغسالمية وتم غنشاء اربعة مراكز بحثية تعني بالعامل 

اإلسالمي.
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وسط هذه الشعارات إستمرت اليابان يف إسرتاتيجية اإلستعامر املقنع فأعلنت عن حكومة 

آذار  يف   Nanjing Nationalist Government Nanjin Guu Min Zhengfu للصني  جديدة 

لها إىل هناك. وضمت الجمهورية  اليابان سفرياً  العاصمة فأرسلت  1940 حيث كانت نانكني هي 

الصينية املعلنة جميع الدويالت الدمية التي سبق أن أعلنتها اليابان يف وسط وشامل الصني منذ العام 

1937 ثم بدأت مفاوضات صورية بني اليابان والدولة العتيدة ويف 20 آب بعد عقد 15 إجتامعاً تم 

التوصل إىل معاهدة بني الطرفني

 The Chinese – Japanese Basic Treaty Shikka Kohon Joyaku

رغم هذه املحاوالت التجميلية إال أن اليابان كانت متورطة يف حرب كولونيالية إستعامرية 

يف الصني عوضاً عن املحافظة عىل قوتها  لتحقيق الرؤية الجديدة لرشق آسيا.

Axis Power (Tripartite) Suuji Kokoku (الثاليث)د-اإلنضامم إىل قوى املحور

تالقت األهداف والشعارات اليابانية مع مثيالتها يف رشكائها يف معاهدة مناهضة الشيوعية 

إيجاد  هو  هدفها  أن  أيضاً  إدعت  الفاشستية  وإيطاليا  النازية  فأملانيا   ،Anti Comintern Pact

باملواد  فقري  كبلد  نفسها  تقديم  يف  أملانيا  ماثلت  اليابان  ذلك  إىل  باإلضافة  العامل.  يف  جديد  نظام 

األولية ويستحق الحصول عىل كفايته Enough إلبقاء شعبه املتنامي عىل قيد الحياة. هذه الكفاية 

Enough تعني الحصول عىل كل املوارد التي اعتربها القادة اليابانيون رضورية وبكميات كبرية من 

أجل تحديث الصناعة والزراعة اليابانيني.

الثـــاليث  الحلـــف  عـــىل  اليابـــان  وقعـــت  املصالـــح  يف  التوافـــق  لهـــذا  تطبيقـــاً 
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Tripartite مع أملانيا وإيطاليا يف برلني يوم 27 أيلول 1940، رغم أنه مل يكن حلفاً عسكرياً بالكامل 

إال أنه سمح ألطرافه مبساعدة بعضهم البعض يف الشؤون السياسية واإلقتصادية والعسكرية يف حال 

بنود  ذلك واضحا يف  ويبدو  الرصاعات  يف  يشارك حالياً  قبل طرف ال  لإلعتداء من  أحدهم  تعرض 

املعاهدة:

البند األول:    تعرتف اليابان وتحرتم الجهود األملانية واإليطالية لتأسيس رؤية جديدة يف أوروبا.

البند الثاين:     تقر أملانيا وإيطاليا بالجهود اليابانية لتأسيس رؤية جديدة لرشق آسيا.

تتعهد أملانيا وإيطاليا واليابان بالتعاون يف جميع املجاالت السياسية واإلقتصادية  البند الثالث: 

بالحرب عىل  أية قوة غري مشاركة حالياً  الثالثة ألي عدوان من  الدول  تتعرض  والعسكرية عندما 

املرسح األورويب أو يف النزاع الياباين الصيني.

 Southward جنوباً  اإلنطالق  فكرة  طرحت   Tripartite Pact الثاليث  الحلف  إمتام  مع 

من  لإلستفادة  آسيا  رشق  جنوب  يف  والهولندية  الفرنسية  املستعمرات  عىل  للسيطرة   Advance

منذ  اليابانية  اإلسرتاتيجية  لإلدعاءات  املنطقة هو مثرة  بهذه  الياباين  اإلهتامم  كان  مواردها، حيث 

أواخر القرن التاسع عرش وكان إعالن تحالف رخاء رشق آسيا ُمؤِسساً لتوسع غري محدود األهداف.

هـ- توتر العالقات اليابانية – األمريكية يف مرحلة العسكرتاريا اليابانية

اإلمربيالية  الدميقراطية  إنهيار  بدء  منذ  واليابان  األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  التوتر  ساد 

Imperial Democracy وصعود العسكر إىل واجهة الحكم يف اليابان، فمنذ إحتالل اليابان ملنشوريا 

عام 1931 وما أعقبه من إنسحابها من عصبة األمم عام 1933 أصبحت سلطة اليابان بكاملها تحت 

أمرة القوى العسكرية.

Anglo- – سكســـونية  األنجلـــو  القـــوى  لســـيطرة  الـــدويل خاضعـــاً  النظـــام  كان 
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Saxon وكان دور اليابان متعاوناً، إال أن معظم القادة [العسكريني] اليابانيني مل يكونوا راضني عن 

الدويل، وخاصًة نظام مؤمتر واشنطن 5-5-3 الذي يبدو وكأنه سباق بني سياريت رولز  الوضع  هذا 

رويس (بريطانيا وأمريكا) وسيارة فورد (اليابان). لذلك أرص القادة العسكريون اليابانيون عىل رفض 

أي تحديد لعدد املدمرات يقل عن 70 % من تلك التي متتلكها القوى البحرية األمريكية والربيطانية 

حيث أصبحت النسبة يف املدمرات 7-10-10. حاولت اليابان تحسني قدراتها العسكرية أكرث فعقدت 

محادثات رسمية يف لندن عام 1934 ملناقشة رشوط معاهدات الحد من التسلح البحري.

 منذ البداية، أرصت الحكومة اليابانية عىل وجود عدد واحد Common Limit لكل الدول 

األعضاء  إال أن الحلف األمرييك – الربيطاين بدا غري راغب يف التعادل التام رغم حديثه عن التعاون، 

فانسحبت اليابان رسمياً Formal Defection من معاهداتها مع الدول الغربية وشاركت يف جبهة 

عاملية ضد التحالف الفرنيس – الربيطاين املدعوم من الواليات املتحدة األمريكية.

عند إندالع الحرب اليابانية – الصينية، إتخذت الواليات املتحدة موقفاً عدائياً تجاه اليابان 

فأدانت الغزو الياباين للصني بإستمرار، ودعت إلنسحاب الجيش الياباين من األرايض الصينية دون 

قيد أو رشط، وكان إعالن اليابان عن الرؤية الجديدة لرشق آسيا بقيادتها يتعارض متاماً مع سياسة 

الباب املفتوح Open Door Policy األمريكية التقليدية يف الصني.

زاد التأزم يف العالقات عندما وقعت اليابان إتفاقية اإلنضامم إىل قوى املحور يف 27 أيلول 

1940 التي اعتربها األمريكيون دليالً عىل النوايا اليابانية بفتح حرب معهم، ومع ذلك، كانت الواليات 

املتحدة تتحاىش الصدام باليابان، ألنه مل يكن لديها إال قرابة 250 ألف جندي يف منطقة جنوب رشقي 

آسيا مقابل مليون جندي ياباين.

ُعِقـــَد  الواضـــح يف بدايتـــه  الحـــرب يف أوروبـــا والتفـــوق األملـــاين  إنـــدالع  عنـــد 

اإلجـــراءات  اتخـــاذ  فيـــه  وتقـــرر   [1940] متـــوز  مـــن  الثـــاين  يف  إمرباطـــوري  مؤمتـــر 
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الالزمة لغزو الهند الصينية Indo-China ولو عنى ذلك الذهاب إىل الحرب مع الواليات املتحدة 

وبريطانيا.

بذلك كانت الرضبة القاتلة للعالقات اليابانية – األمريكية يف عام 1941، ففي رد رسيع عىل 

اإلحتالل الياباين لجنوب الهند – الصينية قامت الحكومة األمريكية بتجميد الودائع اليابانية يف الواليات 

املتحدة وإيقاف جميع العالقات الخارجية. هكذا أصبحت اليابان، بشكل منطقي يف حالة حرب مع 

.Pearl Harbor الواليات املتحدة ، فتطبيق الحظر النفطي كان أحد أسباب الهجوم عىل بريل هاربور

العسكرة الكاملة لإلقتصاد الياباين

كان العامل يعيش يف ثالثينيات القرن العرشين تحت وطأة أزمة الكساد الكبري التي أثرت 

القطاعات.  التضخم واملجاعة والبطالة عىل كثري من  اليابان، فخيّم شبح  الدول ومنها  عىل معظم 

وشهد عام 1930 وحده أكرث من 2000 حركة احتجاج عاّملية. وقُّدر حجم البطالة يف عام 1931 بأكرث 

من مليونني ونصف املليون عامل. وملنع تفاقم األزمة لجأت الحكومة اليابانية إىل الحل العسكري 

باحتالل منشوريا عام 1931.

اإلستفادة  وكذلك  اليابانية  للمنتجات  األسواق  إيجاد  للتوسع هو  اإلقتصادي  الهدف  كان   

من املواد الخام املتوفرة يف املناطق التي سيتم إحتاللها، فالهدف الرئييس هو إستغالل اإلقتصاديات 

املجاورة لفائدة اليابان وحدها.

لقد استخدم العسكريون مبدأ ال منلك Logic of Have Not لتربير التوسع اإلمربيايل والبناء 

العسكري الذي تزايد مع تضاعف الطموحات العسكرية اليابانية.
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   الرسم البياين رقم -2- مقارنة اإلنفاق العسكري باإلنفاق العام للحكومة

نالحظ زيادة اإلنفاق العسكري مع بوادر تفجر األوضاع يف األرايض الصينية فتم رصد مبلغ 

مليار ين لسالح البحرية وسالح الجو يف موازنة عام 1936/ 1937 و1.4 مليار يف موازنة السنة التالية 

تلبية لالحتياجات العسكرية املتفاقمة.

 The New Zaibatsu ظهرت يف اليابان كتلة إقتصادية إحتكارية جديدة دعيت الزيباتسو الجدد

كانت مرتبطة بعالقة وثيقة مع العسكر، تركزت نشاطاتها يف الصناعات الثقيلة والكياموية، واستثمرت 

بكثافة يف كوريا ومنشوريا، من أشهرها:

نيسان كونزرن Nissan Konzern يف منشوريا.  -1

نيتشسو كونزرن Nitchitsu Konzern يف كوريا.  -2

إقتصادية  مجمعات  اليابانيون  أنشأ  و1945   1931 عامي  بني  الصني  وشامل  منشوكيو  يف 

حديثة تديرها رشكات قابضة، واستغلت العسكرتاريا اليابانية القوانني والترشيعات من أجل تسخري 

املشاريع الخاصة لبناء قاعدة عسكرية - إقتصادية. مر إقتصاد هذه املناطق بثالث مراحل:
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الرئيسية،  املنتجات  النمو اإلقتصادي قامئاً عىل  الياباين: كان  التدخل  املرحلة األوىل ما قبل   -1

خاصة فول الصويا ومشتقاته، حيث التصدير إىل دول العامل.

املرحلة الثانية 1930-1934: عاىن اإلقتصاد املنشوري من الجمود، حيث أن الطلب العاملي   -2

عىل املنتوجات الزراعية تراجع جذرياً وحل الكساد يف اإلنتاج.

املرحلة الثالثة 1934 - 1945: بدأت دولة منشوكيو [بوصاية يابانية] بتطبيق برامج صناعية   -3

لدعم التصنيع يف املنطقة.

تكامل  إليجاد  األوىل  الخطوات  كانت  التحركات  هذه  الياباين،  الجيش  نظرية  حسب 

إقتصادي بني شامل الصني ومنشوكيو واليابان. هذا أثّر عىل بقية أجزاء الصني حيث سبب الرصاع 

أزمة سيولة يف املدن واملقاطعات الصينية.

بدعم العسكر، سارعت اليابان يف اإلصالحات املالية ملواجهة األزمة اإلقتصادية العاملية. بعد 

تشكيل الحكومة يف كانون األول 1931 أعلنت وزارة املالية دخول اإلقتصاد الياباين يف مرحلة تنظيم 

العملة Period of Managed Currency، حيث أصبح الني غري قابل للتحويل إىل عملة معدنية 

Inconvertible، بالتايل العملة اليابانية أصبحت أشبه بسندات حكومية.

بعد احتالل شامل الصني، بدأت اليابان بتوحيد العمالت يف منشوريا، حيث تواجد خليط 

من: 1- العمالت املعدنية، 2- األوزان، 3- العمالت الورقية التي تتقلب قيمتها برسعة، فمثالً كان 

هناك 15 عملة ورقية أصدرتها البنوك املحلية أو مكاتب الصريفة.

من هنا كانت فكرة إنشاء كتلة الني The Yen Bloc إنطالقاً من منشوريا وشامل الصني، 

ولقد روَّج لها عامل األعامل [الياباين] كمخرج من الكساد اإلقتصادي. طبقاً لهذه النظرية تم إصدار 

العمالت يف املناطق املحتلة.
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Yen Block جدول رقم -12- اإلصدار النقدي الياباين    
 

 
منطقة التبادلقيمة التبادلتاريخ اإلصداراملوافقة الحكومية بنك اإلصدار 

اليوان 
الوطني

1            متوز 1932حكومة منشوريابنك منشوريا
 
مانشوكويساوي ين

ورقة يوان
بنك منغوليا 

الداخلية
إدارة الحكم الذايت 

املنغولية(*)
منغوليا الداخليةيساوي ين 1 ترشين الثاين 1937

لجنة شامل الصنيالبنك الوطنيورقة يوان
10          آذار  1938

شامل الصني شاندونغ يساوي ين 

ورقة يوان
البنك الوطني 

حكومة نانكني الصنيهاو سينغ

6  كانون الثاين 1941
مئة يوان        

=18  ين 
وسط الصني    أيار6 1939

ورقة الني 
 العسكري

ترشين الثاين 1937الجيش الياباين
  

الياباين  للحكم  الخاضعة  األرايض  والصني  اليابان  املرحلة  هذه  يف  الني  كتلة  ضمت  لقد 

ومانشوكيو باإلضافة إىل املستعمرتني اليابانيتني كوريا وتايوان، ودلت الوثائق اليابانية لسنوات 1930 

- 1940 عىل وجود مخططات كثرية أعدها ضباط الحرب واإلداريون اليابانيون بهدف إلحاق إقتصاد 

الهدف أنشئت يف هذه  الياباين، ومن أجل تحقيق ذلك  باإلقتصاد  املستعمرات يف رشق آسيا تبعاً 

املستعمرات أجهزة متثل الحكومة اليابانية، وأُخرى متثل الرشكات اإلحتكارية، ومكاتب أو وكاالت 

تعاون  وليس  اإلقليمية  الهيمنة  إسرتاتيجية  تنشد  اليابان  أن  واضحا  بدا  وقد  اإلقتصادي  التعاون 

الجوار.

كانـــت أهـــم نتائـــج التوســـع العســـكري اليابـــاين هـــي عســـكرة اإلقتصـــاد عـــرب 

 Meng تم إنشاء حكومة محلية مينغ جيانغ Inner Mongolia عند التوسع الياباين باتجاه منغولية الداخلية (*)

Jaing وتعني حرفياً املقاطعات املنغولية Mongolian Territories يف 21 ايار 1936.
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زيادة الرقابة الحكومية عىل قطاعات اإلنتاج وإصدار القوانني الحكومية للتحكم بالحركة اإلقتصادية، 

الطوارئ  اإلقتصاد عرب ترشيع حالة  بالسيطرة عىل  الحكومة  الصني بارشت  الحرب مع  بداية  فمع 

وإصدار التعميامت مثل:

.Emergency Law for the Adjustment of Funds قانون الطوارئ لضبط الودائع  -1

 Emergency Law Concerning Exports قانون الطوارئ فيام يتعلق باالسترياد والتصدير  -2

and Imports.

ازدادت القوانني رصامة مع قانون التعبئة العامة National Mobilization Law حيث نص 

عىل سيطرة الحكومة عىل القوى البرشية واملوارد واإلنتاج واألسعار والرواتب، وذلك يف البند الثامن، 

وطُِبَق ذلك عملياً عرب إصدار القرارات التالية:

قرار التحكم باألسعار Price Control Order يف عام 1939  -1

نظام بطاقات التموين Coupon Rationing System يف عام 1940   -2

نظام حصص األرز Rice Quota System يف عام 1940.  -3

تّم حل جميع اإلتحادات العاملية والزراعية وضمهم إىل الجمعية الوطنية الصناعية لليابان 

العظمى Sanpo .Great Japan Industrial Patriotic Association، كانت أهداف سانبو واضحة 

تبدأ بفرض الهدوء يف أماكن العمل ومع تصاعد الحرب تحقيق مستويات إنتاجية أعىل.

رغم هذه اإلجراءات الرقابية الداخلية، إال أن الوضع اإلقتصادي بقي يف حالة حرجة خاصة 

التجارة  من حجم   % 3.2 نسبة  يتجاوز  مل  اليابانية  التجارة  فحجم  الخارجية،  التجارة  تدهور  مع 

الدولية عام 1938. ويف العام نفسه كانت نسبة 72 % من حجم صادراتها الخارجية تتجه للدول 

اآلسيوية، منها 31 % للمستعمرات و30 % للصني.

ــت  ــث انخفضـ ــاري حيـ ــور التجـ ــبب التدهـ ــراً بسـ ــرث تأثـ ــون األكـ ــاس العاديـ كان النـ

الرواتـــب بشـــكل كبـــري، مـــام أثـــر عـــىل أساســـيات الحيـــاة. فلقـــد انخفضـــت الرواتـــب
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39.9 % بني عامي 1929 و1940، كانت بداية االنخفاض عام 1931 مع غزو منشوريا  وصار أوضح 

يف العام 1937 مع تفجر القتال مع الصني.

                
جدول رقم -13- حجم الرواتب يف اليابان 1929-1940(*)

النساءالرجالاملعدلالسنة

19291.912.450.92

19302.062.630.94

19312.232.890.98

19322.172.850.87

19332.002.710.78

19341.972.590.76

19351.712.210.66

19361.832.320.71

19371.762.240.71

19381.692.040.70

19391.341.680.59

19401.161.410.53

كان للتوسع العسكري يف آسيا والتقارب مع أملانيا النازية نتائجه السلبية عىل العالقات اإلقتصادية 

مع الواليات املتحدة األمريكية. ففي متوز 1930، قبيل إندالع الحرب يف أوروبا ألغت الحكومة األمريكية 

اإلتفاقية التجارية مع اليابان، من أجل حريتها يف فرض تدابري إقتصادية عىل اليابان. مع إندالع الحرب 

عىل املرسح األورويب، اغتنمت اليابان الفرصة لتسيطر عىل الهند الصينية Indo-China، سيام Siam، بورما 

.Netherland Indies واإلنديز الهولندية Malaya مااليا ،Burma

اليابان تخضع للنظام Nenko Joretsu وهو نظام ُمفصل يراعي املدخول العائيل، أدوات العيش  (*) الرواتب يف 

الكريم والخدمات األخرى. 
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رداً عىل ذلك، يف متوز 1940 تبنت [الحكومة األمريكية] سياسة التشدد يف تصدير الفوالذ 

والنفط إىل اليابان من أجل إيقاف تدفق هذه العنارص املهمة آللة الحرب اليابانية. عندما تقدمت 

القوات اليابانية بإتجاه جنوب الهند الصينية يف متوز 1941، قررت واشنطن بالتحالف مع الربيطانيني 

.Total Oil embargo والهولنديني تطبيق حظر نفطي كامل عىل اليابان

زاد التشديد يف الواردات والحظر النفطي من صعوبة األوضاع اإلقتصادية داخل اليابان. رد 

 Desire الفعل الشعبي الياباين كان مبنتهى الوطنية اذ انترشت شعارات : ال تتمنَّ شيئاً حتى النرص

 Luxury is والرفاهية هي العدو Nothing Until Victory Yoshigorimasu Katsu made wa

 .the Enemy Zetaku wa teki da

حيث  األربعينات  بداية  منذ   War Footing الحريب  االستعداد  يف  اليابان  دخلت  بذلك 

الياباين أزمات حادة  أُعطيت األفضلية املطلقة يف كل يشء لخدمة الجيش، يف حني عاش املجتمع 

بسبب نقص الغذاء والتموين، والتضخم والسوق السوداء وإنهيار النقد الياباين واملضاربات والفساد 

اإلداري والفساد العسكري وزيادة حدة البطالة.

التبدالت الجديدة للتيارات الثقافية واإلجتامعية يف ظل العسكرة 

إنترش الفكر الشمويل يف ظل العسكرة عىل جميع الصعد الحياتية، ليبدو أثره واضحا يف النقاط 

التالية:

إعالن املبادئ الرئيسية للفرادة القومية اليابانيةأ- 

Cardinal Principles of National Entity of Japan   Kokutai no Hongi

ــايف  ــدان الثقـ ــة، وكان امليـ ــاة اليابانيـ ــب الحيـ ــع جوانـ ــىل جميـ ــكرة عـ ــيطرت العسـ سـ

هـــو املجـــال األعنـــف لصـــدام األفـــكار. بـــدأ إنتشـــار األفـــكار الفاشـــية يف مطلـــع عهـــد 

ــار  ــة العاهـــل األســـمى Tenno Kikansetu، مـــن قبـــل التيـ ــّم رفـــض نظريـ ــوا حيـــث تـ الشـ
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الوطنية  السيادة  تفسري  بشأن  بياناً  الحكومة  أصدرت   1935 عام  يف  الجيش.  وقادة  اليميني 

Clarification of National Polity كان من نتيجته رفض األفكار الليربالية لكونها تشكك بالسيادة 

الوطنية، لذلك تّم التشهري بها كأيديولوجية معادية للحكومة واإلمرباطور. 

ليست مجموعة  فالعقيدة  بالعقيدة،  يتعلق  باملرونة فيام  الرشق األقىص متتاز  إن شعوب 

الثالثينات  يف  اإلجتامعية.  البيئة  تغريات  مع  وتكيف  تطبع  يف  تُبنى  فعلياً  لكنها  األخالقيات،  من 

اليابان هي أرض مقدسة يحكمها  اليابان، بل  بلد اسمه  العاهل األسمى يف  اإلمرباطور ليس فقط 

أباطرة مقدسون هم عبارة عن آلهة حيّة. من هنا كانت أيديولوجية الكوكوتاي Kokutai حيث نجد 

املزج بني منوذجني مختلفني: املبدأ األورويب الذي أساسه املجتمع، واملفهوم التقليدي الكونفوشيويس 

الياباين Japanese Traditional Confucian لألخالقية العائلية. 

 Duties of العائيل  النظام  يف  الواجبات  يتقاسمون  ونساًء  رجاًل  اليابانيني  كل  األساس  يف 

 Neighborhood Mutual Help للجريان  املشرتك  والتعاون   ،family system Kazuko seido

 ،Existence and Prosperity Kyoson Kyoei مع التشارك يف الرغد والرفاه ،Vinpo aitasuke

كل هذا ميكن إجامله يف واجب املساعدة Obligation to Assist Fuyo gima. والجميع يف خدمة 

اإلمرباطور املقدس الذي ال تنتهك حرمته Sacred and Inviolable. من أجل ذلك كانت اإلرادة 

.Protecting Mejji Constitution اإلمرباطورية بالدفاع عن دستور املايجي

اسمه  كُتيباً  التعليم  اليميني أصدرت وزارة  الفكر  للرغبة اإلمرباطورية وموامئة مع  تطبيقاً 

كوكوتاي ين هونجي Kokutai no Hongi يف آذار 1937، وبرسعة تم طبع ماليني النسخ ونرشها 

الرتبية  مادة  يف  االلزامي  النص  أصبح  فوراً  اإلمرباطورية.  مستعمرات  وباقي  اليابانية  الجزر  يف 

الوطنية Ethics حيث تتضمن مادة التعليم الرسمية للدولة اليابانية فيام يتعلق بالسياسة الداخلية 
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والعالقات الخارجية إضافة إىل الشؤون الثقافية والحضارية.

تم التشديد عىل الفرادة اليابانية Japanese Uniqueness حيث أن اليابانيني متجانسون 

إىل  باإلضافة  السواء،  حد  عىل  واآلسيويني  الغربيني  عن  متاميزون  وهم  وإجتامعياً  وحضارياً  إثنياً 

شعورهم القوي بالهوية القومية. من هنا كان الكوكوتاي تعبرياً مالمئاً لإلشارة إىل فرادة األمة اليابانية 

سياسياً وعرقياً والتي هي يف الوقت نفسه متفوقة عىل كل أمم األرض.

دور الصحافة والفنون يف بث الروح الوطنيةب- 

لقد لعبت وسائل اإلعالم دوراً رئيسياً يف التعبئة الجامهريية لدعم العسكرتاريا [اليابانية] 

القراء  الرئيسية املبتهجة. شارك  العناوين  القارة، حيث كانت أخبار اإلنتصارات العسكرية هي  يف 

أخبار بطوالت أبناء بلدهم، ساهمت هذه الحمالت يف دعم الشعور بالهوية القومية، وأسهمت بقية 

الفنون يف بث روح التضحية يف سبيل اليابان لدى عامة الشعب.

سقوط  طوكيو مرسحية  يف  كابويك  1930 عىل مرسح  عام  يف  ُعرض  املرسح  فعىل صعيد 

بورت آرثر (*)The Fall of Port Arthur، وفيها قُِتَل الجرنال نوجي General Nogi إبننّي، عندما 

تعاطف معه الجرنال الرويس يف املرسحية، أجاب نوجي: أنا مل أكن ألرجع إىل طوكيو مع ابْني حيّني، 

كأب أنا سعيد الستشهاد ابنيَّ يف سبيل اإلمرباطور. ليبدأ املشاهدون بالتصفيق الجنوين.

لجيش   Propaganda الدعائية  اآللة  كانت   ،1931 عام  منشوريا  يف  الرصاع  تفجر  عندما 

كوانتونج فعالة ليس فقط يف إعطاء وقائع مفربكة ومزيفة إىل الحكومة، بل أيضاً يف ضامن دعم 

الصحافة وتحريك الحامس الوطني الكامل.

(*)  اثناء الحرب اليابانية ـ الروسية عام 1904. 
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عند وقوع حادثة شنغهاي األوىل عام 1932، إنترشت الكتب واألفالم واملرسحيات التي متجد 

القنابل البرشية Human Bombs والرصاصات البرشية Human Bullets الذين قدموا أرواحهم 

عىل الجبهة، هذه القصص زادت من شعبية الجيش يف الوطن.

قامت  حيث   1937 لعام  الصينية   – اليابانية  الحرب  إندالع  مع  الحكومي  التدخل  إزداد 

الحصول عىل  من حق  املواطنني  مام حرم  ويكتب،  الشعب  يقرأ  ماذا  قيود عىل  بوضع  الحكومة 

التعبئة  قانون  إصدار  ومع   1938 العام  يف  السياسية.  اآلراء  عن  التعبري  حرية  وصّعب  املعلومات 

العامة فُرَِضْت الرقابة الكاملة عىل الصحف واملطبوعات البند 20: بإمكان الحكومة التحكم أو منع 

إصدار الصحف واملنشورات األُخرى. بذلك أصبحت جميع الوسائل اإلعالمية والرتفيهية تحت الرقابة 

املبارشة للقادة العسكريني اليابانيني.

ج- الهجرة اليابانية بإتجاه املستعمرات وباقي دول العامل

أوضاعهم  لتحسني  للمواطنني  فردي  طموح  عن  عبارة  بدايتها  يف  اليابانية  الهجرة  كانت 

املعيشية، أما الهجرة الكثيفة فلم تكن خاضعة فقط للعوامل اإلقتصادية، لكنها اصبحت جزءاً من 

 Ministry يف عام 1929 تم إنشاء وزارة الهجرة .Colonization السياسة اإلستعامرية اإلستيطانية

of Immigration Takumu sho هدفها تشجيع وتنظيم الهجرة اليابانية، باإلضافة إىل ذلك كانت 

دائرة الهجرة يف وزارة الخارجية اليابانية يف عام 1929 تجيب بالتفصيل عن جميع التوضيحات التي 

يحتاجها املسافرون، وشجعت اليابانيني عىل الهجرة إىل الربازيل حيث العمل مضمون وإمكانية جمع 

الرثوة متوفرة. يف عام 1932 بلغ عدد اليابانيني يف الربازيل 133,358 نسمة، والتي وصلها أكرث من 

20,000 مهاجر [جديد] عام 1933.

ــت  ــل وصلـ ــط بـ ــل فقـ ــىل الربازيـ ــة عـ ــريكا الالتينيـ ــة إىل أمـ ــرة اليابانيـ ــرص الهجـ مل تقتـ

إىل معظـــم دولهـــا، حيـــث كانـــت هنـــاك تجربـــة فريـــدة يف الباراغـــواي، التـــي وافقـــت عـــام 
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العاصمة أسانسيون  بُعد 81 ميالً جنوب  إقامة مستوطنة الكوملينا La Colmena عىل  1936 عىل 

Asuncion، واستقر فيها 100 عائلة عىل سبيل التجربة.

بعد سيطرة اليابان عىل منشوريا إرتفع عدد املهاجرين اليابانيني إليها إىل قرابة املليون عائلة 

حتى عام 1936، وإليها كان التيار الرئييس للهجرة اليابانية. ليبلغ عدد اليابانيني الذين غادروا بالدهم 

إىل الخارج 3,385,144 عام 1940، أي قرابة اربعة باملئة من أصل عدد سكانها الذي كان يقدر آنذاك 

بحوايل 73 مليون نسمة. ووصل عدد املهاجرين اليابانيني إىل األقطار اآلسيوية واملستعمرات [اليابانية] 

إىل 7000,000 نسمة مبا فيهم 750,000 مستوطن يف كوريا.

إال أن العسكرة اليابانية والتوسع كان لهام آثار سلبية عىل الهجرة اليابانية، فتم وضع القيود 

عىل الهجرة اليابانية باتجاه الواليات املتحدة وكندا واسرتاليا ونيوزلندا، مام آثار االستياء تجاه القوى 

األنجلو – أمريكية Anglo – American. امتدت القيود إىل دول أمريكا الالتينية, ففي عام 1938 

سنَّت الربازيل قانون جديد للهجرة وضيَّقت عىل الجالية اليابانية، فلم يصلها أحد من املهاجرين عام 

1940, رغم ذلك بلغ عدد الجالية اليابانية 205,850 نسمة. كذلك توقفت الهجرة نحو الباراغواي 

ومع ذلك بلغ عدد العائالت يف الكوملينا 138 عائلة عدد أفرادها 844 شخصاً.

العامليتني يجب أن ال يُفهم كنقلة من الدميقراطية اىل  اليابان ما بني الحربني  إن تاريخ 

الفاشية بل كنقلة من أحد وجوه الليربالية اىل وجه آخر من البريوقراطية العسكرتارية ضمن بناء 

سيايس مل يتغري جوهرياً.

بعض اإلستنتاجات

السياسية  العوامل  يف  شديد  بتداخل  متتاز  اليابانية  الحرب  إمرباطورية  مرحلة  إن 

واإلقتصادية والعسكرية، رافقه إختالف سيايس داخيل حول إسرتاتيجية التوسع الخارجي.

ولتحليـــل هـــذا التداخـــل البـــد مـــن توضيـــح الفرضيات عـــىل الصعيـــد الداخيل 
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للوصول اىل الفرضيات عىل الصعيد الخارجي.

سعت القوى اليابانيه عىل إختالف توجهاتها السياسية إىل خدمة اإلمرباطور واألمة اليابانية. 

وسط التداخل كان الرصاع الفكري عىل الصعيد السيايس هو الطاغي، وكِال املتخاصمني يسعى لرىض 

اإلمرباطور. فأنصار نظرية الحاكم االسمى Tenno Kikanseru كانوا ينظرون لإلمرباطور بأنه الرمز 

االسمى للدولة. أما بنظر القادة الجدد جوشني Jushin ورثة الجرنو Genro فهو إله حي. وبالتايل 

فإن األفكار الشبه ليربالية وما يناقضها من األفكار املتشددة تلتقي عىل اهمية اإلمرباطور عىل رأس 

الدولة.

كان  العسكرية  املؤسسة  داخل  اىل  السياسية  الساحة  من  الفكري  الرصاع  انتقل  عندما 

الطرفان يتصادمان حول مكان التوسع وليس زيادته او وقفه. فمجموعة السيطرة Tosei-ha التي 

يدعمها البريوقراطيون وقدامى املحاربني كانت تسعى لبناء يابان حديثة يحميها جيش قتايل متطور 

الصديقة  والدول  وكوريا  تايوان  يف  املستعمرات  عن  ايضاً  بل  األم  الوطن  عن  فقط  ليس  يدافع 

 Republic -Nanking والصني- نانكني Manchoukuo املتعددة يف أرض القارة وخاصة مانشوكيو

of China ومنغوكيو Mengkukuo وغريها من الدول الدمية املتحالفة مع اليابان يف جنوب رشق 

آسيا.

أما مجموعة الطريق اإلمرباطوري Kodo-ha والتي أيدها صغار الضباط والقادة األكرث 

تطرفاً فكانت تسعى لزيادة التوسع العسكري والتوسع شامالً نحو اإلتحاد السوفيايت وجنوباً نحو 

املستعمرات الغربية.

إتفق الطرفان عىل تعزيز القدرات القتالية للجيش الياباين ولكن اإلختالف كان عىل كيفية 

ومكان التوسع القادم. رغم االغتياالت واالعتقاالت املتبادلة بني املجموعتني فإن لحظة الحسم كانت 

تدخل اإلمرباطور هريوهيتو شخصياً يف حادثة 26 شباط  Chini-koku Jikeni 1936 لصالح حكمة 

الطيش الزائد للضباط الصغار يف كودو-ها الذين اعتربوا  املحاربني القدامى يف توساي-ها معارضاً 

أنفسهم مفكرين تقدميني يف خدمة اإلمرباطور نفسه.
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كانت سيطرة التيارات اليمينية عىل الساحتني الفكرية والسياسية واضحه بسبب الضغط 

الذي تعرّض له التيار اليساري والقسوة يف التعامل مع قادته وأفراده. توجهت االنظار نحو التعبئة 

الشعبوية للجامهري لصالح العسكرة الداخلية واإلمربيالية الخارجية. لعبت الصحافة والفنون بشكل 

عام دوراً بارزاً يف التعبئة الشعبية ثم بدأ العمل عىل االجيال الناشئة، فتّم إصدار كتيب إعالن املبادئ 

النسخ وجرى  ماليني  منه  طُبعت  الذي   Kokutai no Hongi اليابانية  القومية  للفرادة  الرئيسية 

وتفضيل  اإلمرباطور  ُحب  االجيال عىل  لترتىب  واملستعمرات  الوطن  أرض  يف  املدارس  توزيعها عىل 

.Fiyogimu الجامعة عىل الفرد وتقديس واجب املساعدة

مع إندالع الحرب عىل األرايض الصينية توجه املجتمع الياباين نحو العسكرة الكاملة خاصة 

مع صدور قانون التعبئة العامة Kokka Sodin الذي مّكن الجيش من التحكم يف القوى البرشية 

واملوارد الطبيعية واإلنتاج الصناعي وتدفق االموال، ويف نفس الوقت أجاز القانون فرض الرقابة عىل 

االعالم واللقاءات العامة غري املرغوب فيها.

متت عسكرة جميع زوايا اليابان مع إنتشار إتحادات القرى Barakukai وإتحادات املدن 

Chonaikai وإتحادات الجوار Tunari-gumt وهي تنظيامت شبه عسكرية. اخرياً تكلّلت العسكرة 

توليتارية  دولة شمولية  اىل  بالكامل  اليابان  لتتحول   1940 متوز  األحزاب يف  إلغاء  مرسوم  بإصدار 

.Totalitarian State

مع الضغط االستفزازي األمرييك وفرض القيود التجارية وتجميد الودائع وصوالً اىل الحظر 

النفطي الشامل. كان الرد الشعبي الياباين زيادة يف التعلق بسياسات إمرباطوريته فانترشت الشعارات 

الوطنية التي تجاوب معها أغلب السكان بحامسة قومية بالغة، من أهم تلك الشعارات ال تتمنَّ 

 ،Zeitakawa Teki وأيضاً الرفاهية هي العدو Yoshigarimasu Katsu made wa شيئاً حتى النرص

بذلك تم استيعاب الضغط اإلقتصادي الغريب عىل الشعب الياباين.
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إن فرضية عسكرة اإلمرباطورية اليابانية شديدة الوضوح يف فرتة ما بني الحربني، وهي نتاج  

بيئتها الوطنية التي تتمثل يف اإلرث الحضاري الياباين، وايضاً لها مثيالتها العاملية حيث إنتشار الفكر 

القومي يف مختلف ارجاء الكرة األرضية وخاصة يف أوروبا.

ُم تالقي املصالح الخارجية لليابان مع أملانيا النازية  إنطالقاً من فرضية العسكرة ميكن تََفهُّ

الحلف  ومنافسة  الشيوعي  التمدد  ملناهضة   Sunjikokoku املحَوْر قوى  الفاشية إلنشاء  وإيطاليا 

األنجلو-سكسوين.

من هنا يربز التساؤل املنهجي التايل: هل مثلت اإلمرباطورية اليابانية اإلمربيالية اآلسيوية 

املطلقة؟

مام ال شك فيه أن القادة اليابانيني كانت لهم تطلعاتهم التوسعية مستفيدين من وجود 

السلطة املطلقة بيد اإلمرباطور واإلحتكارات املالية الساعية لفتح اسواق جديدة ملنتجاتها حيث ظهر 

الريباتسو الجدد املمثلني بـ Nissan Konzern يف منشوريا  وNirchitsu Konzern يف كوريا، هناك 

متت اإلستفادة من خريات هذين البلدين ومن ثم التطلع نحو السوق االستهاليك الضخم يف الصني.

كانت الصني تعيش حالة من الالإستقرار وخاصة مع تفجر الرصاع بني القوميني بقيادة 

تشيانغ كاي تشيك والشيوعيني بقيادة ماوتس تونغ، إضافة اىل وجود عرشات أمراء الحرب الذين 

 Han يسيطرون عىل مناطق تفوق مساحة بعضها عدة دول أوروبية مجتمعة. رغم أن قومية الهان

متثل أغلبية سكان الصني، إالّ أن املجتمع يتكون من 56 إثنية ُمعرتفاً بها ما عدا االقليات الصغرية 

األُخرى. كان معظم أمراء الحرب هم قادة لتلك االثنيات، وكانت تدور حرب أهلية عشوائية عىل 

يتحالف البعض مع خصومهم ويف احيان  أرايض رشق آسيا حيث الجميع يحارب الجميع، واحياناً 

أُخرى تدور رحى املعارك داخل العرقية الواحدة.

ال ميكـــن انـــكار املطامـــع التوســـعية اليابانيـــة تجـــاه الـــرب اآلســـيوي، ولكـــن 

الـــرصاع بـــني القوميـــني والشـــيوعيني الصينيـــني كان مصرييـــاً لـــكال الطرفـــني أكـــرث مـــن 

ــاً  ــتالني دوراً جوهريـ ــوزف سـ ــوفيايت جـ ــد السـ ــب القائـ ــد لعـ ــاين. وقـ ــزو اليابـ ــدي للغـ التصـ
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ترغيباً وترهيباً يف وحدة الصف الصيني الشكيل مبواجهة التدخل الياباين، هدفه كان إنهاك القدرات 

العسكرية اليابانية وبالتايل أبعاد الخطر اإلمرباطوري عن الحدود السيبريية لإلتحاد السوفيايت.

القريبة عرقياً  القوى املحلية الصينية، وخاصة مع االثنيات  اليابانيون تحالفات مع  اقام 

التوسع  الصيني يف مرحلة  الجنوب  إثنيات  تواصل مع  واملنغول وفتحوا خطوط  املانشو  لهم مثل 

جنوباً Southern Advance وتالقت مصالحهم مع االيغور والطاجيك والبشتون يف وسط آسيا، بل 

 Nanjing Guo Min وتحالفوا مع فئة من قومية الهان الرئيسية وأقاموا لها حكومة الصني – نانكني

Zheng Fu التي وقعوا معها معاهدة Kikka Kihon Joyaku يف اطار سعيهم يف اظهار صورتهم 

كراٍع للسالم يف رشق آسيا وإعالنهم إنشاء تحالف رخاء رشق آسيا Dai Toa Kyoeijen ورفع شعار 

.Asia for Asiatics آسيا لآلسيويني

رغم مهارة الدبلوماسية اليابانية، ال ميكن إنكار الفظائع والقسوة التي عامل بها الجيش 

 The Rape of نانكني  مجزرة  خاصة  عليها،  سيطر  التي  األرايض  يف  واملناوئني  املواطنني  الياباين 

Nanking. مع التأكيد عىل الرفض اإلنساين للهمجية والوحشية يف الحروب وإدانة املجرمني بسبب 

إفتقادهم ألدىن مستويات الروح اإلنسانية، خاصة تجاه األطفال والنساء، إال أن هذه الفظائع كانت 

جزءاً من مرسح الحرب يف تلك املنطقة من العامل.

الهيمنة  فرض  منها هو  الواضح  الهدف  فكان   ،Yen bloc الني  كتلة  إلنشاء  بالنسبة  أما 

املالية تجاه الشعوب املحتلة إال أنها ليست فكرة يابانية خالصة، فقد ولدت بعد إنشاء بريطانيا 

للتكتل اإلقتصادي Economic Bloc ملواجهة سياسة إغراق  السوق االستهاليك اليابانية يف رشق آسيا 

والذي تاله الحظر النفطي الشامل الذي قادته الواليات املتحدة يف سعيها الخضاع اليابان إقتصادياً.

الخارجية، حيث كانت اإلمربيالية جزءاً  اليابان سياسة إمربيالية يف عالقاتها  لقد طبقت 

من الرصاع اإلستعامري الذي شمل العامل بأثره ومل يكن مبقدور اليابان أن تبقى حاممة يف مواجهة 

صقور إمربيالية. 
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الفصل الرابع

اليابان يف الحرب العاملية الثانية

1945 - 1941 
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كان التوسع الياباين نحو جنوب رشق آسيا مستغالً إندالع الحرب يف اوروبا بداية للرصاع املبارش 

مع الواليات املتحدة األمريكية. رغم ذلك إستمر اليابانيون واألمريكيون يتبادلون الرسائل املطمئنة 

والداعية اىل منع الصدام العسكري بينهم لكن تسارع االمور ادى اىل النتيجة الحتمية وإندالع حرب 

.Pacific War الباسيفيك

املرحلة األوىل : الهجوم الياباين الشامل 1941 - 1942

كانت املحادثات السياسية تسابق التصعيد العسكري يف محاولة ملنع نشوب الحرب، ففي 

شهر نيسان 1941 كانت بداية املفاوضات اليابانية – األمريكية يف العاصمة واشنطن. إال إن تسارع 

التطّورات عىل املرسح االورويب ألقى بظالله عىل االحداث يف رشق آسيا، فعقب سقوط فرنسا [بيد 

االملان] يف صيف 1940 احتلت اليابان شامل فيتنام(*) بهدف تعزيز قبضتها عىل جنوب الصني. كان 

 Franklinرد الفعل األمرييك الرسمي رسيعاً، ففي 24 متوز أّرص الرئيس األمرييك فرانكلني روزفلت

 Roosevelt (**) عىل السفري الياباين بإنهاء اإلحتالل الياباين لجنوب الهند- الصينية وسحب جميع 

الجنود من هناك، وبدأ الضغط اإلقتصادي األمرييك عىل اليابان. حاولت اليابان دبلوماسياً إنهاء هذا 

الحظر اإلقتصادي فطالب رئيس الحكومة خالل شهر آب بعقد لقاء شخيص مع الرئيس روزفلت 

لرشح وجهة النظر اليابانية إال أن ذلك اللقاء مل يتم.

دا – حتـــى درجـــة التصعيـــد – إنطالقـــاً مـــن  إســـتمر املوقـــف األمـــرييك متشـــدِّ

الواليـــات  مـــع  الحـــرب  تجّنـــب  بشـــدة  يرغبـــون  اليابانيـــني  أن  هـــي  األوىل  قناعتـــني، 

القادة  اعتربها  الفرنسيني  هزمية  بعد  الفرنسية،   Indochina الصينية  الهند  مستعمرة  فيتنام  شامل  يف  يقع   (*)

Treasure lying in the street اليابانيون كنز مرمي عىل الطريق

فاز  االمريكية،  املتحدة  للواليات   32 رقم  الرئيس   (1945  -  1882)  Franklin Roosevelt روزفلت  فرانكلني   (**)

بدورتني رئاسيتني، ساهم يف التخلص من األزمة املاليةة العاملية يف الحرب العاملية الثانية التي تويف قبل نهايتها بعد 

رصاعه مع املرض. عمل باملحاماة ومتيّز بشخصيته القوية وتألقه االجتامعي.
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املتحدة والثانية انه اذا قررت اليابان الدخول يف حرب، فهذه الحرب سوف تكون قصرية وتنتهي 

بإنتصار سهل ونهايئ لصالح األمريكيني. 

كان لهاتني القناعتني أسبابهام املوجبة حتى يف اليابان فقادة البحرية اليابانية، بالرغم من 

أنهم ال يطيقون زيادة النفوذ األمرييك يف منطقتهم إال أنهم يعرفون أكرث من غريهم صعوبة هزمية 

اليابانيني كانوا يسعون بجدية للحصول عىل موافقة  السياسيني  القادة  الواليات املتحدة. حتى أن 

املتحدة  الواليات  مع  ودية  إتفاقية  اىل  للوصول  حدود،  ضمن  وناضلوا،  رشوطهم  عىل  األمريكيني 

للحؤول دون نشوب الحرب. 

بينام كانت املفاوضات دائرة يف واشنطن، حصل التغيري الجذري يف طوكيو ففي 18 ترشين 

األول 1941 تسلم وزير الحرب توجو هيدييك Tojo Hideki رئاسة الوزراء، وبذلك ُحسم االمر، فمع 

وجود توجو يف القيادة، عارض كل املساومات، بل دعا اىل إتخاذ قرار الذهاب اىل الحرب. كان هذا 

الرهان خاطئاً ألنه حتى عىل الورق إمرباطورية الشمس املرشقة ال أمل لها بالنرص وبإمكانها تجّنب 

الخسارة فقط يف حال كان األمريكيون أجنب من أن يحاربوا.

رغم ال محدودية القدرات األمريكية، إال أن اليابانيني كانوا أيضاً عىل أتّم االستعداد العسكري 

للدخول يف الحرب ففي عام 1941 كانت اليابان متتلك ثالث أكرب بحرية يف العامل، إضافة اىل جيش 

محارب خبري Battle -Trained Army من ثالثة ماليني جندي. وتحظى بسالح جّوي حديث مكّون 

من 5300 طائرة منها 3200 طائرة مقاتلة.

يف الوقـت الـذي كانـت فيـه حـدة التوتـر تـزداد مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة، حاولـت 

اليابـان تأمـني حدودهـا الشـاملية مـع اإلتحـاد السـوفيايت فتـم توقيـع معاهـدة الحيـاد اليابانيـة – 

السـوفياتية Japanese – Soviet Neutrality Pact Nisso Churitsu Joyaku يـوم 13 نيسـان 

مـن  للعديـد  أتـاح  فتوقيعهـا  نظريـاً،  البلديـن  صالـح  يف  كانـت   .Moscow موسـكو  يف   1941

الجنـود اليابانيـني الهجـوم عـىل الجنـوب الرشقـي آلسـيا، ومـن ثـم التفـرغ للمواجهـة املنتظـرة مع 

الواليـات املتحـدة. يف املقابـل كان سـتالني يشـعر بـرضورة تأمـني حـدود روسـيا يف الـرشق األقـىص 
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ومنع أي تطورات سلبية.

كان الوضع الداخيل يف اليابان يف حالة من الغليان، خاصة مع تحرك اآللة االعالمية التابعة 

للجيش يف الشحن املعنوي ورسد البطوالت وحديثها عن الخنق اإلقتصادي الذي يقوم به تحالف 

ABCD ويشري اىل American-British-Chinese-Dutch. الخطوة الحاسمة يف قرار التوجه اىل 

 Somber Leaders ًالحرب، إتخذت بعد ظهر األول من كانون األول حيث اجتمع 19 قائداً غاضبا

وأمامه شاشة  املنصة  العايل يف  ليأخذ مقعده  اإلمرباطور  ثم دخل  الحكومة،  أعضاء   منهم جميع 

ذهبية ثم بدأ اإلجتامع. يف هذا املؤمتر اإلمرباطوري Imperial Conference إتخذ قرار الذهاب اىل 

الحرب طبقاً لإلرادة اإلمرباطورية.

بني 2 و8 كانون األول، يوم Day X، وبينام الشعب الياباين يعيش حياته اليومية، كان اإلمرباطور 

ويُراجع  للبالد،  الجوي  الدفاع  عىل  لالطمئنان  جيشه  قادة  مع  متواصل  بشكل  يجتمع  هريوهيتو 

جميع  من  التقارير  تلقيه  اىل  إضافة  والخرائط،  الحربية  الخطط  يف  ويدقق  األُسطول،  تحركات 

الوحدات املتوجهة اىل جبهات القتال.

يف إعادة لإلسرتاتيجية اليابانية يف الحرب ضد روسيا يف عام 1904، بدأت اليابان الحرب برضبة 

توقيت  األول حسب  كانون   8  1941 األول  كانون  من  السابع  االحد  ففي صباح  ناجحة.  مفاجئة 

طوكيو الساعة 5:50 إنطلقت ست حامالت طائرات تابعة للقوة الضاربة Task Force اىل النقطة 

املحددة 200 ميالً غريب شامل اواهو Oahu وخالل 95 دقيقة إنطلقت 350 مقاتلة يابانية وحاملة 

املكونة من 43  األوىل  املوجة  الساعة 7:53 وصلت   ،Pearl Harbor بإتجاه بريل هاربور طوربيد 

رئيسية،  قتال  أربع سفن  إغراق   تّم  فوراً  الثانية،  املوجة  تبعتها  أهدافها  اىل  قاذفة  و140  مقاتلة 

وتدمري أربع سفن أُخرى مام أدى اىل مقتل 2403 جنود أمريكيني.

مل يقتـــرص الهجـــوم اليابـــاين عـــىل جزيـــرة هـــاواي فقـــط، ففـــي نفـــس الوقـــت 

ــم  ــة مبهاجمتهـ ــأة تكتيكيـ ــون مفاجـ ــوي 11 يحققـ ــواء الجـ ــن اللـ ــون مـ ــارون اليابانيـ كان الطيـ

ــن 18  ــني مدمريـ ــد Iba Field يف الفليبـ ــا فيلـ ــد Clark Field وإبـ ــة كالرك فيلـ ــد األمريكيـ القواعـ
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قاذفة B-17 و53 قاذفة P-40 و3 مطاردات P-35 إضافة اىل 25 طائرة متعددة اإلستخدام. ترضرت 

القواعد بشدة وقُتل 80 أمريكياً يف الغارات.

 .Malay Peninsula وغزو شبه جزيرة املاليا Hong Kong ايضاً بدأ الهجوم عىل هونغ كونغ

الحرب  إلعالن  اإلمرباطوري  املرسوم   .Asia- Pacific War آسيا  الباسيفيك-  حرب  بدأت  بذلك 

وهولندا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  عىل   Imperial Rescript on the Declaration of War

وبدء  هاواي  عىل  الغارة  من  ساعات  عدة  بعد  أي  طوكيو،  بتوقيت   11:00 A.M. الساعة  أُصِدر 

الحملة العسكرية الشاملة. جاء يف املرسوم نحن نعلن الحرب عىل الواليات املتحدة واإلمرباطورية 

الربيطانية، أهدافنا هي تأمني اإلستقرار يف رشق آسيا واملساهمة يف السالم العاملي، رغامً عن إرادتنا 

الصني  يف  وطنية  حكومة  هناك  أن  رغم  وبريطانيا،  أمريكا  مع  الصدام  تجّنب  املستحيل  من  كان 

 Chung تتمتع بحسن الجوار واملساعدة من اليابان، اال أن النظام املعارض املتواجد يف شانغ كينغ

King، والذي يعتمد عىل الدعم األمرييك والربيطاين، يستمر يف قتال إخوته Fratricidal؛ لقد كثفت 

الدولتان من الضغوط اإلقتصادية والسياسية الجبار إمرباطوريتنا عىل الخضوع.

الواليات  الحرب عىل  وإيطاليا  أملانيا  من  كل  اعلنت  اليابان،  لطلب  وبناًء  األول  كانون   11 يف 

املتحدة تطبيقاً ملبدأ دخول الحرب سوياً.

بعد 18  األول 1941،  كانون  الحرب، ففي 25  تتسارع عىل مرسح  اليابانية  اإلنتصارات  كانت 

للقوات  كونغ  هونغ  حامية  إستسلمت  والكنديني  الربيطانيني  للمدافعني  البطويل  القتال  من  يوماً 

اإلمرباطورية. ويف الفليبني أُعلنت مانيال عاصمة مفتوحة لتجنيبها الدمار وانسحبت القوات األمريكية 

اىل باتان Bataan لتدخل القوات اليابانية اىل مانيال يف الثاين من كانون الثاين 1941. ضمن إسرتاتيجية 

الهجوم الشامل نزلت قوات يابانية يف جنوب تايالند Thailand وشامل املالياMalaya، يف كانون 

.Singapore  األول1941 متقدمة بإتجاه سنغافورة

كان الســـبب الرئيـــيس لهـــذه اإلنتصـــارات الرسيعـــة أن القـــوات الربيطانيـــة كانـــت 
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اليابانية يف التقدم جنوباً، ويف آذار 1942 كانت  اليابانيني. إستمرت القوات  أضعف من أن تقاوم 

تسيطر عىل معظم أجزاء االنديز الهولنديةاندونيسيا.

جدول رقم -14-

 املناطق التي سيطرت عليها اليابان يف جنوب رشق آسيا والباسيفيك

سنةشهريوم املناطق                

Indo China2291940الهند- الصينية

Thailand8121941تايلند

Guam8121941غوام

Wake Island24121941جزيرة وايك

Hong Kong25121941هونغ كونغ

Tarakan1211942تاراكان

Rabaul2311942رابول

Malaya3111942مااليا

Ambon321942آمبون

Singapore1521942سنغافورة

Sumatra1521942سومطرة

New Guinea931942غوينا الجديدة

Java3131942جاوا

CharismasIsland141942جزيرة الكريسامس

Borneo351942بورنيو

Tulagi731942توالجي

Timor1021943 تيمور

خالل هذه املرحلة سيطرت اليابان عىل جميع املناطق التي كانت خاضعة لألمريكيني والربيطانيني 

والهولنديني والفرنسيني وكذلك الربتغاليني يف تيمور ووجهت إهتاممها نحو اسرتاليا والهند املستعمرة 

الربيطانية.

كانـــت اســـرتاليا Australia هـــي الخصـــم الغـــريب األقـــوى لليابـــان. قـــام الطـــريان 
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اليابـــاين بحـــوايل 100 غـــارة عـــىل أراضيهـــا اهمهـــا قصـــف مدينـــة دارويـــن Darwin يف 19 شـــباط 

1942 حيـــث رصـــد خفـــر الســـواحل 188 طائـــرة يابانيـــة عنـــد الســـاعة 9:15 صباحـــا، كانـــت 

ـــم قصـــف  ـــا أربعـــة طـــرادات وتســـع مدمـــرات ت ـــرات يرافقه إنطلقـــت مـــن خمـــس حامـــالت طائ

املدينـــة ومرفأهـــا فعّمـــت الفـــوىض خاصـــة مـــع تدمـــري املنشـــآت املائيـــة والكهربائيـــة. لقـــد 

ـــود  ـــوا مـــن جن ـــح، معظمهـــم كان ـــالً، و400 جري بلغـــت خســـائر الحلفـــاء يف هـــذه الغـــارة 251 قتي

الحلفـــاء غـــري االســـرتاليني. تـــّم االبـــالغ عـــن إســـقاط أربـــع طائـــرات يابانيـــة عـــرب الدفاعـــات 

ـــة. األرضي

يف هذا الوقت كانت الغواصات اليابانية تجوب املحيط الهادئ لقطع طرق اإلمداد حيث وصلت 

اىل نيوزيالندا New Zealand يف أواخر شهر آذار ولكنها مل تجد شيئاً له قيمة عسكرية يف مرافئها. 

 Auckland عاودت الظهور يف أيار 1942 يف جنوب نيوزيلندا، وحلّقت طائرة استطالع فوق أوكالند

يف 24 أيار دون حصول أي تبادل إلطالق النار. مل تقم الغواصات اليابانية مبهاجمة أي سفينة يف املياه 

النيوزيالندية(*).

ــيدين  ــأ س ــىل مرف ــوم ع ــرتايل كان الهج ــرب االس ــة ال ــم يف مهاجم ــري األه ــل البح إال أن العم

غواصــات  اإلمرباطوريــة،  البحريــة  ارســلت  حيــث   1942 أيــار   29 يــوم   Sydney Harbor

للهجــوم عــىل املرفــأ تــّم إغــراق  غواصتــني وفشــل الهجــوم بســبب إســتخدام اليابانيــني 

البحــر  يف  العــدو  ُســفن  عــىل  للهجــوم  املُعــّدة   Midget Submarine القزمــة  للغواصــات 

ــة. ــات الّربي ــود الدفاع ــة ووج ــاحة الضيق ــث املس ــئ حي ــا يف املراف ــا وأرصفته ــس يف عنابره ولي

يف نفس الوقت كان الهجوم الربّي الياباين مستمراً عىل أرايض رشق آسيا وصوالً اىل الهند، حيث شّن الجيش 

اإلمرباطوري حملة بورما األوىل First Burma Campaign 1942 وهناك دارت الحرب يف االدغال. واجه 

(*) الجدير بالذكر، أن الغواصات األملانية هاجمت السفن يف املياه النيوزيالندية دون تحقيق إنجازات هامة.
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450,000 جندياً من الحلفاء، 300,000 جندي يابانياً يدعمهم يف هجومهم فرقة من الجيش الوطني 

بالوطنية  مبهورين  كانوا  والذين  املنفى  يف  يعيشون  الذين  الهنود  املواطنون  شكله  الهنديالذي 

 Indian  املتطرفة [آسيا لآلسيويني] ومتأثرين بالسياسات اليابانية وشكلوا جمعية اإلستقالل الهندية

Independence League إضافة إىل املتطوعني البورميني الذي وصل عددهم اىل 12000. إستمرت 

تتنِه عىل هذه  الحرب مل  اال أن  القتال مرحلياً  ايلول 1943. رغم توقف  الغابات حتّى  املعارك يف 

الجبهة حتى نهاية الحرب العاملية الثانية.

األوضاع السياسية خالل مرحلة النرص الياباين 

مع نهاية العام 1942 وصلت اإلمرباطورية اليابانية اىل اقىص مداها. فقدبسط الجيش الياباين 

بسهولة سيطرته عىل املنطقة املمتدة من جزر سليامن يف وسط املحيط الهادي حتى بورما قرب 

الحدود الهندية ومن الغابات املطرية يف غينيا الجديدة حتى الجبال الجليدية يف آتو [آالسكا] (1). 

اصبحت اليابان تتكون من مجالني: 

1- دائرة الوطن  الداخلية The Japanese homeland Island Naici،  وتضم الجزر اليابانية 

األم. 

2- دائرة املســتعمرات-الخارجية Japanese Over-seas Gaichi  وتضم املناطق التي ســيطرت 

عليهــا القــوات اليابانيــة وحلفاؤهــا، وهــي حــوايل ســبعة اضعاف مســاحة اليابــان،  ومثلها بالنســبة 

اىل حجــم الشــعوب التــي خضعــت لهــا. يقــدر عــدد ســكان املســتعمرات مــا بــني 340 و350 مليون 

إنســان تابــع للحكــم اليابــاين املبــارش. بــدا واضحــا أن حجــم الشــعوب املســتعمرات التــي خضعــت 

برسعــة للســيطرة اليابانيــة يفــوق قــدرة اليابــان وطاقات شــعبها عىل تحمــل النتائج الســلبية لذلك 

التوســع.  لذلــك تــم إنشــاء وزارة شــؤون آســيا الكــربى Greater East Asia Ministry ونظمــت 
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العالقات مع املناطق املحتلة يف آسيا  ما عدا تايوان وكوريا وكارافوتو(*) Karafuto  التابعة لوزارة 

 .Home Ministry الوطن

كان اإلنتصار األويل الياباين حافزا لتحرك مرشوع آسيا الكربى، فعندما كانت اليابان تربح الحرب 

كان لديها العديد من االصدقاء املتحمسني وأصبح تحالف رخاء رشق آسيا ممتداً اىل منطقة البحر 

الجنويب مبا فيها الهند الصينية وتايالند وشبه جزيرة املاليا والفليبني واندونيسيا، فجاذبية اإلنتصار 

والبورميني  والصنيني  الهنود  تعاطف  أيضا  اليابانيني  مشاعر  اىل  باإلضافة  الياباين حركت  اإلستهاليل 

واملاليو والسياميني والفلبينيني إضافة اىل الشعوب االسيوية األُخرى. 

 Greater East Asia وسط هذه االجواء الشعبوية, إنعقد يف طوكيو مؤمتر رشق آسيا الكربى  

مع  والتعاون  العالقات  تقويه  بهدف   1943 ترشين  أول   6  -  5 يف   Conference Daito Kaigi

اليابان يف املناطق الخاضعة لها. لكنه ظهر منذ البداية كدعاية إعالنية Propaganda تُظهر إلتزام 

من  آلسيا  كمحرر  دورها  عىل  وتشدد   Pan-Asianism اآلسيوية  بالوحدة  اليابانية  اإلمرباطورية 

بورما  الفليبني،  تايلند،  الصني-نانكني،  حكومة  مانشوكيو،  من  كل  املؤمتر  حرض  الغريب.  اإلستعامر 

وحكومة الهند الحرة. رغم انه مل تصدر قرارات حاسمة عن املؤمتر إال انه صدر بيان ختامي يتضمن 

أفكاراً عامة مثل التعاون، عالقات الصداقة بني الدول إضافة اىل رفض كل اشكال التمييز العرقي. 

باملنظمة  الداخلية جميعها محصورة  السياسية  النشاطات  الداخيل، كانت  الصعيد  عىل 

  Imperial Rule Assistance Association  Taisie Yokusankai   اليابانية لدعم السلطة االمربطورية

رأسه  املجتمع وعىل  كامل  يعربعن  األمة  بريوقراطي عىل مستوى  تنظيم  عبارة عن  أصبحت  التي 

War Effort خالل  اليابانية  الحرب  لجهود  القصوى  الفاعلية  زيادة  الهدف  اصبح  الوزراء.  رئيس 

الحرب العاملية الثانية. تحت جناحها تم إنشاء: 

(*) كارافوتو Karafuto وهي جنوب جزيرة سخالني الروسية املُسيطر عليا منذ عام 1905.
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Dai Nihon Sangyo Hokokokukai                                       1- وحدات اإلنتاج الوطنية

Patriotic Production Units                                                                                   

 Dai Nihon Fujinkai                                            2-اإلتحاد اإلمرباطوري للمرأة اليابانية

Imperial Japanese Women’s Association    

    Dai Nihon Seishonendan              3-اإلتحاد اإلمرباطوري للشباب اليابانني

                                                  Imperial Japanese Young People’s Association

 Imperial Rule Assistance اإلمرباطورية  السلطة  لدعم  السياسية  الرابطة  ايضا  منها  وتفرع 

كانت   .1942 نيسان  يف  أعضائها  إنتخاب  جرى  التي   Political Association Yokusam Seijikai

النتيجة ان املرشحني املدعومني من الحكومة حصلوا عىل االغلبية املطلقة، حيث فاز 381 مرشحا 

الخطط  إقرار  يف  هامشية  مؤسسة  اىل  الربملان  تحول  بذلك  (مستقالً).  مرشحا   85 مقابل  مدعوماً 

الحكومية، واصبحت سيطرة العسكر عىل الشعب يف كل اوجه الحياة اليومية، هكذا أسس العسكر 

الفاشية الخاصة باليابان.

كان القادة العسكريون اليابانيون يعتربون بأنه ما دامت هناك عقيدة واحدة One Mind يف 

املسؤولية، لذا يأيت يف أهمية ثانوية عدد دوائر التنفيذ.

كانت إدارة الشؤون السياسية تتم عرب الدوائر التالية: 

    The Government Information Bureau                                     1- مكتب اإلعالم الحكومي

     The Ministry of Greater East Asia Affairs                            2- وزارة  شؤون رشق آسيا

The War Office and Admiralty                                         3- مكتب الجيش والبحرية

The Foreign Affairs Office                                              4- مكتب الشؤون الخارجية

The Ministry of Home Affairs                                          5- وزارة الشؤون الداخلية

The Ministry of Education                                                           6- وزارة التعليم

The Ministry of Communication.                                             7- وزارة اإلتصاالت
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اآلثار اإلجتامعية والثقافية إلندالع الحرب

النقاط  يف  ذلك جلياً  وتداعياتها وظهر  بالحرب  اليابان  داخل وخارج  فئاته  بكل  املجتمع  تأثر 

التالية:

أ- الفن واالعالم يف خدمة املجهود الحريب

خالل املرحلة من الحرب كان الشعور الحاميس الوطني سائداً لدى الجامهري اليابانية. كان الفن 

واإلعالم هو أهم األسلحة يف التعبئة الشعبية. لذلك وتحت إرشاف الدولة تم تأسيس:

  

1-اإلتحاد الوطني لألدب الياباين Patriotic Association for Japanese Literature يف عام 

1942، وذلك لتعزيز مساهمة رجال الفكر يف الحرب.

2-اإلتحاد الوطني للفنون اليابانية Patriotic Association for Japanese National Art يف 

عام 1943. أثناء الحرب كانت كل ادوات الرتفية مثل الصحف واالفالم واملرسح واملوسيقى خاضعة 

لرقابة صارمة وقد تم تجنيدها لخدمة العسكر. 

 One Soul for One Ichioku Isshinic  كان الشعار األبرز روح واحدة ملئة مليون إنسان

القادة  وإستخدمه  االعالمية  اآللة  اىل  املحبب  الشعار  تحول  Hundred Million People حيث 

الحكوميون وغريهم من الشخصيات العامة. 

ــعة يف  ــون التس ــة املقاتل ــهرها االله ــة وأش ــوالت الياباني ــم البط ــي تعظ ــد الت ــرشت القصائ إنت

بــريل هاربــور The Nine Warrior gods of Pearl Harbor وهــي متجــد القــوة البحريــة الخاصــة 

التــي هاجمــت بــريل هاربــور، وتصــف البحــارة الذيــن ذهبــوا لتنفيــذ مهمتهــم مواجهــني املــوت 

ــا وراء البحــار  ــو لخدمــة م ــو طوكي ــة اىل الشــحن االعالمــي الداخــيل كان رادي بابتســامة. باإلضاف

يبــث بـــ22 لغــة يف إطــار ســعي اليابــان اليجــاد وحــدة آســيوية تكــون هــي محورهــا الســيايس 

والروحــي. اللغــات التاليــة تــّم التعــرّف عــىل البــث بهــا عــرب مركــز التنصــت التابــع لهيئــة االذاعــة 
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:Melbourne االسرتالية يف ملبورن

1-االنكليزية       2-األملانية      3-االيطالية       4-الهولندية

5-االسبانية         6-الربتغالية     7-الفرنسية        8-الروسية

9-املاالوية        10-التايلندية    11-البورمية      12-العربية

13-الفيتنامية     14-االيرانية    15-الهندية       16-اليابانية

إضافة اىل أربع لهجات محلية يف األرايض الصينية وجزر الباسيفيك:

1-املاندرين   2-الكانتوينة     3-الهوكني    4-تاجالوج

 كان اليابانيون مندفعني بعواطفهم الوطنية، ما افسح املجال للدولة يف االرساع بتنفيذ برنامجها يف 

 .Asia for Asiatics العسكرة واملغامرات اإلستعامرية مع رفع الشعار الكبري آسيا لالسيويني

ب- نرش الروح العسكرية يف النظام التعليمي

ُجّند  الجنود،  من  عددية  قوة  ولتحقيق  للقتال.  بكامله  الشعب  تجنيد  تم  الحرب  إندالع  مع 

خمسة  ملدة  العسكرية  بالخدمة  االساتذة  إلزام  تم  جزئية.  بصورة   1943 العام  من  بدءا  الطالب 

اشهر قبل مبارشة التعليم من اجل ان يستوعبوا الروح العسكرية ويف نفس الوقت تم إرسال ضباط 

الكونفيوشيويس  الفكر  وشكل  الدراسة  قاعات  يف  العسكرية  الطبائع  لزرع  الحكومية  املدارس  اىل 

 Chronicle أساس السياسة التعليمية خالل الحرب حيث تم تدريس التاريخ الياباين Confucian

of Japan Nihon Shoki عىل أن اليابان هي أرض االباطرة وإنها أمة ال نظري لها، مع الرتكيز عىل 

رشعية وأبدية الحكم اإلمرباطوري. كانت ايديولوجية النظام التعليمي تصف االساتذة بصفتهم خّدام 

اإلمرباطور الذين يحضون الطالب عىل تقديم ارواحهم بشجاعة من اجل الدولة. 
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بالذكرى  لالحتفال  واسع  نطاق  عىل  اعالمية  حملة  نُظمت  الدينية  الشعبية  التعبئة  اطار  يف 

ال2600 إلرتقاء اإلمرباطور األول عىل العرش حيث تم اإلعالن عن: لقد أيت العام 2600 بعد طول 

للعرش  االبدي  املجد  الوطن،  الزدهار  ويدعون  معا  يحتفلون  االمة سوف  ابناء  ان جميع  انتظار، 

اإلمرباطوري. ونظمت املسابقات واإلحتفاالت يف املدارس والجامعات من اجل متجيد الذكرى. 

الشعب مدارس  بانها  اإلبتدائية  املدارس  صنفت  فلقد  األطفال  حياة  عىل  حتى  الحرب  أثرت 

الطريقة  عىل  املُعتمد  النفيس  اإلعداد  هو  والهدف   People’s Schools Kokumin Hakko 

للشباب  مدارس  إنشاء  فتّم  املتوسطة  املرحلة  يف  أما   .The Way of the Empire اإلمرباطورية 

 Specialized ويف املرحلة الثانوية تم إنشاء املدارس املتخصصة Youth Schools Seinin Gakako 

Schools Senmon Gakko، وكانت ملحقة بالجامعات وتدرس الطب والقانون واإلقتصاد والتجارة 

والزراعة والهندسة واإلدارة، الهدف هو تكوين فئة عملية وليس نخبة مثقفة. 

ج- مأساة املواطنني اليابانيني يف املهجر

األمريكية  القارة  نحو  اليابانية  الهجرة  كانت  الثمن.  يدفع  من  هم  دامئا  الحرب  يف  املدنيون 

قد أوجدت جاليات مؤثرة يف تلك البلدان، هؤالء املساملون دفعوا مثن التوسع الياباين والعنرصية 

ياباين  أصل  من  أمرييك  مواطن   110,000 يتواجد  كان  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ففي  الغربية. 

ينقسمون اىل ثالثة أجيال: 

اليابان واستوطنوا يف  األرايض  1-الجيل األول Issei وهو كام يتألف من االهايل الذين جاؤوا من 

األمريكية.      

2-الجيل الثاين Nisei، وهم أبناء الجيل األول الذين ولدوا وتّربوا يف األرايض األمريكية 

مـــن  االهـــل  كان  بالكامـــل.  أمريكيـــني  مواطنـــني  وكانـــوا   ،Sansei الثالـــث  3-الجيـــل 

مـــن  أوالدهـــم   Americanization أمركـــة  زيـــادة  مـــن  وخوفـــاً   Issei األول  الجيـــل 
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تعليم  أجل  من  العامة  املدارس  إطار  خارج  اليابانية  املدارس  بفتح  قاموا  قد   Nisei الثاين  الجيل 

ويؤدون  األمريكية  الحياة  يف  مندمجاً  الجميع  كان  األم.  بالدهم  االتية من  والحضارة  اللغة  ابنائهم 

.Sansei  واجباتهم نحو موطنهم الجديد، وخاصة الجيل الثالث

بعد السابع من كانون أول 1941،  فجأة وجدت األقلية اليابانية نفسها يف دائرة الضوء وغري ُمرحب 

بها. فتم اجالء 110,000 شخص من أُصول يابانية اىل مخيامت مؤقتة Relocation وفقا للقرار اإلداري 

رقم Executive Order 9066 [الصادر] يف 19 شباط 1942 ويف هذا القرار سمح الرئيس األمرييك 

للسلطات العسكرية بتأمني مناطق عسكرية حيث ميكن عزل اي شخص، وستكون هذه املناطق 

محظورة وبذلك  كانت مخيامت اإليواء مبثابة هولوكوست Holocaust الرجل الضعيف الياباين. لقد 

كان القرار 9066 نتيجة لتاريخ طويل وهستريي من معاداة اليابانني Anti-Japanese يف الواليات 

املتحدة. ان شعور معاداة اليابانني كان متجزرا ألسباب عرقية وإقتصادية وكان يُغّذى من قبل قوى 

فاعلة عىل املستويني املحيل [الضيق]والوطني الشامل.  كان اجالء املواطنني يتم بصورة قرصية مع 

أوامر بحمل ما ميكن حمله فقط Only What we could carry فحمل البعض أبناءه باإلضافة اىل 

شنطة ثياب وحقيبة العاب لألطفال وحمل البعض اآلخر طبقا لقاعدة فقط ماميكن حمله، مل يبِق 

 .Strength, Dignity and Soul سوى اإلرادة والكرامة والروح

يف 21 آذار صدر القانون العام Public Law 503 وفيه تجريم لخرق لوائح مناطق العزل ومّر 

 Indifference القانون يف الكونغرس األمرييك مع القليل من املناقشة والكثري من التفرقة والعنجهية

and Ignorance.

مانزانار  يف   Interment Camp عزل  مخيم  أول  تأسيس  تم   1942 آذار  نفسه  الشهر  ويف 

أبراج حراسة. حجز داخله 10,000  الكهربائية ووضعت  Manzanar. حيث تم تطويقه باألسالك 

شخص، معظمهم كان يحمل الجنسية األمريكية. 

  ومن ثم تالحق إنشاء هذه املعسكرات اهمها: 
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جدول رقم-15- مخيامت العزل للمواطنني اليابانني – األمريكيني 

عدد السكان اإلفتتاح الوالية الٌإلسم

10,046     آذار1942
              كاليفورنيا

California
Manzanarمانزانار      

18,789 كاليفورنيا              أيار 1942 Tule Lake    بحرية تول

17,814 أيار1942 Arizona       أريزونا Poston            بوسطن 

13,348 أريزونا        متوز1942 Gila River      نهر جيال

7,318 غرانادا           Granada    كولورادوColorado آب1942

 وايومينغ     Wyomin                آب 1942             10,767
Hart Mountain

جبال األلب

9,397 ايداهو              Idaho         آب 1942 Minidoka     مينيدوكا

8,130 توباز             Topaz أوتاه                Utah      أيلول 1942

8,475 روهري          Rohwer   أركنساسArkansas         أيلول 1942

8,497 أركنساس    ترشين األول1942 Jerome          جريوم

 Martial أما يف هاواي، حيث يقع مرفأ بريل هاربور أُعلن يف 7 كانون أول القانون العسكري

Law. فمن أصل عدد السكان421,000 كان هناك 157,000 من اصل ياباين بينهم 35,000 مقيم 

و68,000 يحملون جنسية مزدوجة والباقون مواطنون أمريكيون، ولضخامة العدد كان من الصعب 

زج الجميع يف املعتقالت فحرموا من حقوقهم املدنية واإلنسانية. 

يف كندا حيث يتواجد 22000 ياباين كندي من بينهم 14000 ولدوا يف كندا، قرر رئيس الوزراء 

او  التخريب  عىل  دليل  أي  وجود  عدم  رغم  الظّني،  الشك  بناء عىل  املواطنني  حرية هؤالء  حجز 

التجسس،  والحجز عىل االمالك مع إيهامهم بأن ممتلكاتهم سوف تبقى يف العهدة حتى يتم إعادة 

توزيعهم يف األرايض الكندية. 

وفيـــه   Custodian of Aliens القضـــايئ  الحجـــز  قانـــون  صـــدر   1943 عـــام  يف 

وتـــم   ،Enemy Aliens االعـــداء  للغربـــاء  العائـــدة  املمتلـــكات  جميـــع  تصفيـــة  متـــت 

الثيـــاب. ايضـــا خـــرس  العلنـــي. تـــم بيـــع األرايض والبيـــوت وحتـــى  بيعهـــا يف املـــزاد 
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اليابانيون الكنديون جميع ودائعهم يف البنوك واألسهم والسندات، أي كل ما يحقق لهم األمان املايل 

.Financial Security

يف أمريكا الالتينية، حيث سلطة الدولة اخف وطأة من أمريكا الشاملية سارع العديد من املهاجرين 

اليابانيني يف العودة اىل بالدهم للدفاع عن الوطن. قامت الواليات املتحدة بالتعاون مع الحكومات 

املحلية باعتقال 2264 شخصا ذوي أُصول يابانية ثم إرسالهم اىل معسكرات عزل األمريكية تديرها 

البريو والباقون من جميع الدول الالتينية من املكسيك اىل تشييل.  وزارة العدل، 80 % كانوا من 

يف الربازيل توقفت الهجرة نهائياً. يف الباراغواي قامت الدولة بالسيطرة عىل مستعمرة الكوملينا. يف 

أمريكا الوسطى تم اعتقال عدد من ذوي األُصول اليابانية ونقلهم بالسفن اىل املعتقالت حيث انضموا 

اىل نظرائهم من ذوي األُصول اليابانية املهاجرين اىل القارة األمريكية. 

الوضع اإلقتصادي خالل املرحلة األوىل من الحرب

املطاط  وأيضاً  وبورنيو،  النفط يف سومطرة  اليابان حقول  الحرب كسبت  من  املرحلة  يف هذه 

اليابان بتحويل جميع املصانع  والقصدير والحديد من شبه جزيرة املااليا وقامت الحكومة داخل 

املدنية اىل املجهود الحريب ُمورّدة املواد األولية إليها من املستعمرات الجديدة. يف هذه املستعمرات 

 Kokusaku Gaisha الجديدة مل تطبق اليابان سياستها اإلقتصادية القدمية يف إنشاء رشكات حكومية

تابعة للزايباتسو بل إستخدمت وأرشفت عىل الرشكات املوجودة اصال.

   لكن اليابان كانت تواجه الواليات املتحدة التي تتمتع بُضعف عدد السكان وبعرشة أضعاف 

القوة اإلقتصادية اليابانية والتي قّررت بعد بريل هاربور املشاركة الشاملة يف الحرب العاملية الثانية، 

ليصل اإلقتصاد األمرييك اىل مستوى التشغيل الكامل لينهي عرشين عاما من الكساد وتبعاته.    
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املرحلة الثانية: الهجوم املضاد للحلفاء

بعد إستيعابهم لصدمة الهجوم الياباين الشامل بدأ الحلفاء الغربيون تجميع قواعدهم من جديد 

بذلك  األمريكية.  املتحدة  للواليات  وإقتصادياً  وعسكرياً  الضخمة برشياً  اإلمكانيات  مستفيدين من 

بدأت اليابان تواجه مقاومة عنيفة من ِقبَل الحلفاء الذين استطاعوا توجيه رضبات متتالية للجيش 

وقاموا  بحرية  اإلنتصار يف عدة معارك  تحقيق  اليابانيون من  املقابل متكن  اليابانية ويف  والبحرية 

بهجومني برينّي كبريين يف الصني وبورما نحو الحدود الهندية جوهرة التاج الربيطاين.

بداية رد الفعل العسكري للحلفاء

متثل الهجوم املضاد الغريب بعدة معارك، وهي:

أ- غارة دوليتل Doolittle Raid 18 نيسان 1942

كانت الواليات املتحدة بحاجة اىل رد إعتبارها العسكري بعد اإلنهيار الكبري لقواتها وحلفائها 

يف الباسيفيك. لذلك أتُّخذ القرار باإلغارة عىل األرايض اليابانية األم Japanese Home land، كانت 

العملية عبارة عن عمل تعاوين بني مختلف صنوف األسلحة، مستخدمني وسائط متاحة قليلة. تّم 

التنظيم والتنفيذ يف فرتة قياسية يف قرصها، لتحقق املفاجأة لليابانيني بسبب املبادأة التي قام بها 

القادة العسكريون األمريكيون بتخطيطهم املبدع مام حقق الفائدة اإلسرتاتيجية الكربى.

يــوم 18 نيســان 1942 إنطلقــت 16 قاذفــة متوســطة B-25 يف غــارة جريئــة مســتهدفة مراكــز 

 Nagoya ــا ــو Tokyo ويوكوهامــا Yokohama ويوكوســوكا Yokosuka وناغوي عســكرية يف طوكي

وكــويب Kobe، إنطلقــت الطائــرات مــن عــىل مــنت الحاملــة USS Hornet (*). هــذه الغــارة عــىل 

طوكيــو نقلــت حــرب الباســيفيك اىل قلــب اإلمرباطوريــة اليابانيــة فرفعــت الــروح املعنويــة 

ــرص  ــط الق ــف محي ــارة  قُص ــاء الغ ــاين. أثن ــامل الياب ــوم الش ــأت الهج ــني وأبط ــود األمريكي للجن

(*) ألول مرة يف الرتيخ تنطلق قاذفات ضخمة الحجم من عىل حامالت الطائرات.
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اإلمرباطوري، مام زاد يف إحراج وإذالل قادة الجيش والبحرية اليابانيني. إن الغارة بحد ذاتها كانت 

غري منطقية وغري مؤثرة عسكرياً وكان تأثريها النفيس اكرب من خسائرها املادية.

ب- معركة ميدواي Battle Of Medway  4 - 7 حزيران 1942 

كانت ردة الفعل اليابانية عىل الغارة بأن تّم وضع الخطط ملعركة بحرية كربى مع العدو فكانت 

الخطة الرئيسية معّقدة اىل اقىص حد. منذ البداية ارتكب القادة اليابانيون خطأين:

1- كانت الخطة اليابانية الصارمة غري مهيأة ملواجهة املفاجآت

 2- مل تكن لليابانيني معلومات عن مكان السفن األمريكية. 

 يف املقابل كانت الواليات املتحدة تحصل عىل معلومات دقيقة عن الخطط الحربية اليابانية. 

اسم  الكاشف  الجهاز  عىل  أُطلق  اليابانية،  الرسية  الشيفرة  كشف  عرب  أىت  املعلومات  هذه  بعض 

السحر Magic لفظ Magic إذ كان يشري اىل العمل إضافة اىل الخرباء الالمعني الذين كشفوا الشيفرة 

قدرة ذهنية ومعرفة  يتطلب  الكودات  فتفسري  نفسه،  النظام  من  نابعاً  يكن  فالسحر مل  اليابانية. 

سياسية باملجتمع الياباين. حصلت الواليات املتحدة ايضاً عىل معلومات استخباراتية مصريية أُخرى 

من مصادر مل يتم الكشف عنها أبداً.

ــران 1942،  ــع مــن حزي ــني يف الراب ــال األمريكي ــان لقت ــطول البحــري الرئيــيس للياب تأهــب األُس

يف الوقــت ذاتــه كانــت طائــرات االستكشــاف اليابانيــة والغواصــات تجــوب املنطقــة بــني ميــدواي 

وهــاواي للتحذيــر مــن اقــرتاب حامــالت الطائــرات األمريكية.الســاعة 06:34 بــدأ [الهجــوم اليابــاين] 

ــة بعــدم  ــع الثق ــرة م ــة عــىل الجزي ــع العســكرية األمريكي ــدواي مســتهدفاً املواق ــرة مي عــىل جزي

ــة، لكــن كان  ــة يف املنطقــة لكثافــة خطــوط االستكشــاف الياباني ــرات أمريكي وجــود حامــالت طائ

ــت  ــاعة 7:00 إنطلق ــني. الس ــني الياباني ــن أع ــدة ع ــة بعي ــرات أمريكي ــالت طائ ــالث حام ــاك ث هن
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الطائرات األمريكية من الحاملتني انرتبرايز Enterprise وهورنيت Hornet، والساعة 8:00 من حاملة 

الطائرات يورك تاون York Town. كان التخبط الياباين كبرياً، حيث تم اتخاذ ثالثة قرارات حاسمة 

خاطئة يف ظل عدم الحصول عىل املعلومات االستخباراتية الكاملة، هذه االخطاء هي: 

1- الساعة 07:15: األمر بتزويد الطائرات بأسلحة للقصف الربي Land Bombs لتوجيه غارة 

ثانية اىل ميدواي.

2- اتخاذ القرار بإلغاء االمر األول بعد املعرفة بوجود الحامالت األمريكية.

3- الساعة 08:30، املامطلة يف اتخاذ قرار الهجوم.

عند الساعة 10:25 كان معظم األُسطول الياباين قد تّم تدمريه، خرست اليابان ايضاً 2500 بحار 

و322 طائرة ونخبة من أفضل طيّاريها.

كانت الخسارة الكارثية لألُسطول الياباين بفقدان أربع حامالت طائرات ال تعّوض. تم اخفاء تلك 

الخسائر عن الشعب حتى أن الصحف اليابانية تحدثت عن إنتصار كبري. مل يعلم الحقيقة سوى قلة 

منهم اإلمرباطور هريوهيتو الذي تم تبليغه بالخسائر يف حامالت الطائرات والطيارين.

الخسائر  حجم  أمام  أهميتها  طُمست  ولكن  متزامنة  حملة  حدثت  ميدواي،  معركة  أثناء  يف 

اليابانية يف الرجال والعتاد يف ميدواي، وهي الحملة عىل جزر االلوتيان Aleutian Islands يف آالسكا 

Alaska القطب الشاميل التابعة للواليات املتحدة، وهي جزر نائية ذات طبيعة قطبية يسكنها عدد 

قليل جداً من السكان املحليني، الحملة هي محاولة لجذب إهتامم األمريكيني بعيداً عن ميدواي. 

لكن األمريكيني كانوا قد علموا بهذه الخطة اإللهائية ملعرفتهم بالشيفرة اليابانية. سيطر اليابانيون 

عىل جزيريت آتو Attu وكسكا Kiska اللتني تّم اخالؤهام من ِقبَل القوات األمريكية والسكان االصليني، 

الهدف الياباين كان ثاليث األبعاد:

1- التصدي ألي هجوم أمرييك عن طريق جزر األلوتيان

قـــررت  حـــال  يف  وروســـيا،  املتحـــدة  الواليـــات  بـــني  [جغـــرايف]  حاجـــز  وضـــع   -2
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االخرية املشاركة يف الحرب ضد اليابان.

3- بناء قواعد عسكرية يابانية يف املستقبل عىل أرايض هذه الجزر.

يف نفس الحملة حدثت معركة داتش هاربور Dutch Harbor، حيث قامت البحرية اليابانية 

وطائراتها بقصف املرفأ وقاعدة Mears العسكرية حيث كانت الخسائر االعىل [لألمريكيني] يف اليوم 

األول عندما قُصفت الثكنتان 864 و866 وذلك يف الثالث من حزيران 1942، إستمرت اإلغارات يف 

اليوم التايل وتصدى لها جنود الجيش األمرييك والحرس الوطني التابع لوالية أركنساس.

ج- حملة غوادال كنال Guadal Canal7 Campaign  آب 1942

بعد النجاح اإلعجازي يف ميدواي أصبح بإمكان أُسطول الباسيفيك البدء بالهجوم. يف آب 1942 

كنال  غوادال  بحملة  عليها  واملتعارف   Operation Watch Towerتاور واتش  العملية  تنفيذ  بدأ 

والتي كانت أول حملة عسكرية تشّنها قوات الحلفاء ضد الجيش الياباين وتكون هي البادئة بالهجوم.

قد  اليابانية  القوات  كانت  حيث   ،Solomon Islands سليامن  جزر  يف  كانت  املواجهة  أرض 

احتلت رابول Rabaul وتوالجي Tulaji يف 23 ـ1- 1942 و-3 -5 ـ 1942 عىل التوايل وبارشت ببناء 

القواعد العسكرية واملطارات الحربية.

يف غوادال كنال كانت القاعدة العسكرية تتهيأ إلستقبال 45 طائرة مقاتلة و60 طائرة قاذفة عند 

اإلنتهاء من تشييد املطار. هذه القوة الجوية بإستطاعتها حامية القوات البحرية اليابانية يف هجومها 

اكتامل االستعدادات  املنطقة قبل  الحلفاء إحتالل  الباسيفيك لذلك قررت قيادة  القادم يف جنوب 

اليابانية.

إنطلقت قوة واتش تاور املكّونة من 75 سفينة حربية وإمداداتها يف 26 متوز 1942 وتجمعت قرب 

جزر الفيجي Fiji وتدربت عىل اإلنزال قبل اإلنطالق اىل كوادال كنال يف 31 متوز. كانت القوات األرضية  

Ground Forces للحلفاء تتقدر بـ60,000 جندياً. يف صباح السابع من آب 1942 وصلت طالئع قوات 
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الحلفاء ومل يكتشفها اليابانيون بسبب رداءة الطقس.

كانت القوات اليابانية يف املنطقة تتألف من 31,400 رجٍل من الجيش اإلمرباطوري و4800 رجٍل 

تبعها   Tenaru تينارو الفعيل يف 21 آب 1942 يف معركة  القتال  اإلمرباطورية.بدأ  للبحرية  تابعني 

اإلمدادات عرب طوكيو  تأتيها  اليابانية  القوات  كانت  والبحريّة.  والجّوية  الّربية  املعارك  العديد من 

اكسربس Tokyo Express حيث تقوم الزوارق الرسيعة ليالً بنقل اإلمدادات مام يقلل من إمكانية 

 Rat إكتشافها ويحد من تعرضها للغارات الجّوية أطلق اليابانيون عىل هذه الخطة مواصالت الجرذ

.Transportation Nezumi Yuso

كثرياً  اليابانية  القوات  تأثرت  فقد  اليابانية،  القتال  رغم رشاسة  املعارك  يف  الغريب  التفوق  برز 

بسبب طول وخطورة طرق اإلمداد فقرر القادة اليابانيون تنفيذ عملية يك Operation Ke إلجالء 

القوات اليابانية وفعالً متت عملية اإلخالء بنجاح(*) .

كانت هذه هي الهزمية األوىل للجيش اإلمرباطوري يف الحرب، ساد الذهول والصمت عىل مقّر 

القيادة اإلمرباطورية.

د- الحصار البحري للحلفاء للجزر اليابانية واملستعمرات

كانـت األسـاطيل الغربيـة متسـك باملواقع اإلسـرتاتيجية يف املحيـط الهادئ، وتُـرك للغواصات 

مهمـة التوغـل يف ميـاه الخصم ورضب السـفن البحرية والقوافل التجارية. يف السـابع من كانون 

األول 1941 كانت البحرية األمريكية متتلك 55 غواصة رئيسـية ومثاين غواصات متوسـطة الحجم 

يف الباسـيفيك، إضافـة اىل 38 غواصـة يف اماكـن أُخـرى و73 غواصـة تحـت التصنيع.إسـتخف 

(*) رغم نجاح اإلنسحاب الياباين إال أن بعض الجنود اليابانيني بقوا يف الجزر املعزولة، معظمهم قثتل أو ارس، بقيت 

قلة يف مخابئها حتى ما بعد نهاية الحرب، استسلم آخر جندي ياباين يف ترشين األول 1947 .
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عزز  الحرب مام  من  األوىل  املرحلة  فاعليتها يف  عدم  بسبب  الخلفاء  غواصات  بخطورة  اليابانيون 

ثقتهم الزائدة بالنفس. يف عام 1942 بدأت الغواصات الحليفة بعملياتها.

جدول رقم - 16- عمليات غواصات الحلفاء

 
             العام        عدد الدوريات      عدد السفن املغرقة

180 380 1942

335 350 1943

603 520 1944

يف كانون ثاين 1945،  كانت الغواصات األمريكية قد قضت نهائياً عىل األُسطول البحري 

الياباين.

مؤمتر القاهرة Cairo Conference 26 - 22  ترشين الثاين 1943 وزيادة التصعيد العسكري

تم يف القاهرة عقد مؤمتر Cairo Conference، حرضه كل من الرئيس األمرييك فرانكلني روزفلت 

والجرنالني تشينغ كاي تشيك ورئيس الوزراء الربيطاين ونستون ترششل Winston Churchill(*) مع 

مجموعة من مستشاريهم  العسكريني والدبلوماسيني من 22 اىل 26 ترشين الثاين 1943.

(*) ونستون ترششل Winston Churchill (1874-1965) سيايس بريطاين محنك، خدم يف الجيش الربيطاين حتى 

عام 1924 قبل أن يتحول إىل السياسة. تسلم رئاسة الوزراء يف عام 1940 وقاد بريطانيا إىل النرص يف الحرب العاملية 

الثانية. مع ذلك خرس يف انتخابات العام 1945 فقاد املعارضة قبل أن يعود رئيساً للوزراء 1951 ـ 1955.
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صدر إعالن القاهرة The Cairo Declaration يف األول من كانون األول، أهم ما جاء فيه: لقد 

تّم اإلتفاق عىل زيادة الضغط العسكري عىل اليابان. أيدت القوى املتحالفة زيادة الضغط الصارم 

املعتدي  ملعاقبة  الحرب  يف  تقاتل  الثالث  القوى  وإن  والجو،  والرب  البحر  عرب  الوحيش  العدو  عىل 

الياباين، وسوف يتم إنتزاع الجزر التي سيطرت عليها اليابان يف الحرب العاملية األوىل، وايضاً األرايض 

وستعمل  إعادتها،  يتم  والبسكادور سوف  وفورموزا  منشوريا  مثل  الصني،  يف  اليابان  احتلتها  التي 

اىل  الوصول  حتى  الضغط  يستمر  سوف  ومستقلة.  حرة  كوريا  تعود  ليك  بتصميم  الثالث  القوى 

إستسالم غري مرشوط من اليابان.

الواليات  الصينيني سعت  القوميني  اىل  يتواصل  األمرييك  العسكري  الدعم  كان  األثناء  تلك  يف 

املتحدة اىل تحرير الصني من اإلحتالل الياباين، ونرش الدميقراطية والوحدة وبناء الجيش إضافة اىل 

ببناء  مالياً  األمريكيني وساهموا  الجنود  بإيواء وإطعام  الصينيون  قام  املقابل  اإلقتصادي. يف  التطور 

املطارات، لكن يف أواخر عام 1943 مل يكن بإستطاعة الصينيني تأمني املزيد من األموال، فأخذت 

واشنطن عىل عاتقها بناء مدارج جديدة ومساعدة الصينيني عىل القيام بحرب عصابات ضد الجيش 

الياباين. مل يكن اليابانيون قادرين عىل إقامة حاميات عىل األرايض الصينية الشاسعة التي احتلوها 

والتي هي يف النهاية أكرب بكثري من اليابان نفسها، فقد كانوا قادرين فقط عىل السيطرة عىل خطوط 

السكك الحديد واملدن الكربى تاركني البلدات الصغرى والريف. إزداد التصعيد العسكري بعد نهاية 

املؤمتر لتدور املعارك الهامة التالية:

أ- العملية رقم Operation Number 1 Ichi-Go Sakusen  1 نيسان – كانون األول 1944 

هـــذه الحملـــة مثلـــت املرحلـــة الثالثـــة مـــن الحـــرب اليابانيـــة – الصينيـــة التـــي 

أصبحـــت اآلن جـــزءاً مـــن أحـــداث الحـــرب العامليـــة الثانيـــة. الهـــدف األســـمى هـــو 

 Continent Cross – Through Tairiku Datsu االســـيوي)  (الـــرب  القـــارة  اخـــرتاق 
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Sakusen عرب سلسلسة من الهجامت املنطلقة من مناطق السيطرة اليابانية يف شامل رشق الصني 

لفتح الطريق يف وسط األرايض الصينية اىل هونغ كونغ والهند الصينية، يف نفس الوقت السيطرة عىل 

املطارات العسكرية يف جنوب رشق الصني والتي تستخدمها القوات الجوية األمريكية يف قصف أرايض 

الجوية واملطارات يف وسط وجنوب  القواعد  اليابان من إحتالل  اليابانية. رغم متكن  اإلمرباطورية 

ام أجرب سالح الجو الصيني والفرقة الجوية الرابعة عرشة األمريكية عىل اإلنسحاب اىل جنوب  الصني، مَّ

غرب الصني، إال أن األمريكيني والصينيني إستمروا يف غاراتهم الجوية عىل املساحات الشاسعة التي 

يسيطر عليها اليابانيون يف الصني وكذلك  بقيت حامالت الطائرات األمريكية تقرتب من الشواطئ 

اليابانية ذاتها.

ب- معركة سايبان Saipan  حزيران- متوز 1944 

تتمتع جزيرة سايبان(*) مبوقع إسرتاتيجي يف وسط املحيط الهادئ، وهي مستوطنة يابانية منذ 

نهاية الحرب العاملية األوىل. كان املخططون األمريكيون يحتاجون للسيطرة عليها من أجل االستفادة 

من أراضيها القامة املطارات لقصف الجزر اليابانية الرئيسية.

كانت  العليا  القيادة  لكن  فّعال،  دفاع  إلقامة  الكايف  الوقت  سايبان  يف  اليابانيني  لدى  يكن  مل 

مصممة عىل تحويلها اىل الحصن الذي تتّكرس أمامه الهجامت األمريكية يف منطقة غرب الباسيفيك.

 بـــدأ الهجـــوم يف 15 حزيـــران 1944 بقصـــف بحـــري وغـــارات جويـــة تـــال ذلـــك 

أربـــاع  ثالثـــة  املهاجمـــون  إحتّـــل  حزيـــران  مـــن  األول  مســـاء  ويف  برمـــايئ  إنـــزال 

التي  (*) جزيرة سايبان Saipan Island، إحدى جزر ماريانا Marian Island كانت إحدى املستعمرات األملانية 

كسبتها اليابان يف الحرب العاملية األوىل، اقامت فيا املستوكطنات ليصبح عدد اليابانيني فيها مع اندالع الحرب 25000 

نسمة من اصل 30.000 بعد الحربالعاملية الثانية انضمت رسمياً إىل الواليات املتحدة األمريكية.
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الجزيرة ليبدأ الرصاع املرير للسيطرة عىل وسطها حيث التالل واالدغال. هناك قاتل اليابانيون يف 

كل خندق وكل كهف بيأس وغضب. مبأساوية إختار السكان اليابانيون املدنيون الفناء مع جنودهم 

بوجه الزحف األمرييك.

 Banzai Attack Banzai البانزاي  بهجوم  اليابانيون  الجنود  قام  الهزمية  من  التيقن  مع 

Totsugeki اإلنتحاري للموت برشف يف ساحات القتال، قُتل معظم افراد الفرقة اليابانية وعددهم 

30,000 إضافة اىل 22000 مدين ياباين، بينهم أكرث من 10,000 إنتحروا بالقفز من عىل منحدر بانزاي 

 .(*) Banzai Cliff

الواليات  فقدت  ان  بعد  سايبان  عىل  السيطرة  رسمياً  أُعلن   6:15 الساعة  متوز  من  التاسع  يف 

املتحدة 2949 قتيالً و10364 جريحاً من أصل 71000 جندي نزلوا عىل أرض الجزيرة.

التايل  الشهر  يف   ،Micronesia ماكرونيزيا  يف  لليابانيني  الرئييس  املعقل  سايبان سقط  بسقوط 

سقطت غوام Guam وتينيان Tinian بيد األمريكيني وحلفائهم و برسعة تم بناء مهابط الطائرات 

لصالح األُسطول البحري األمرييك تحضرياً للهجوم عىل الجزر اليابانية الرئيسية.

ج- معركة خليج اليييت Leyte  23 - 62 ترشين أول 

كانت الحرب متيل لصالح األمريكيني الذين كانوا يقرتبون أكرث فأكرث نحو الجزر اليابانية األم. 

Tokkotai وتعني  توكوتاي  الخاصة  الهجوم  اليابانية تشكيل وحدات  العسكرية  القيادة  فقررت 

.Devine Storm Special Force Unit kamikaze(**) حرفياً القوة الخاصة للعواصف اإللهية

فلقـــد ولـــدت االســـطورة وتُليـــت عـــرب العقـــود مقويـــة عزميـــة اليابانيـــني بانهـــم شـــعب 

ـــي انقذتهـــم  ـــة الت ـــأن قدرهـــم مفـــروض مـــن االله ـــة ولديهـــم قناعـــة ب مقـــدس محمـــي مـــن االله

(*)ما زال اليابانيون حتى اآلن يقدسون هذا املنحدر ويزوره املتزوجون حديثاً يف شهر العسل.

(**) تيمناً بالعواطف اإللهية التي أنقذت اليابان من الغزو املغويل.



152

.Kamikaze عرب العواصف اإللهية

الرشعية  والطائرات  الحربية  الطائرات  إلستخدام  مدربة  الخاصة  الوحدات  هذه  كانت 

والغواصات الطوربيدية Submarine Torpedoes ملهاجمة العدو ومل تكن تزود بأية آليات للعودة 

تحلق عىل  كانت  فهي  التوكوتاي.  عمليات  األكرث شهرة يف  الحربية  الطائرات  كانت  قواعدها.  اىل 

ارتفاعات منخفضة فوق مياه املحيط لتفادي الردارات(*) ومن ثّم تنفذ هجومها النهايئ.

يف 23 ترشين أول كان االشتباك األول First Blood عندما إقتحمت الغواصتان األمريكيتان دارتر

Darter ودايسDace  منطقة مضيق باالوان Palawan Passage لتبدأ املناوشات األولية مع القوات 

اليابانية, مع بزوغ شمس 24 ترشين أول  حدثت يف مياه بحر الفليبني أكرب معركة بحرية يف التاريخ.

كان التفوق العددي األمرييك واضحا فاستخدم اليابانيون هجامت الكاميكاز بكثافة. يف 25 

ترشين أول أصيبت HMASS Australia مرة ثانية، يف  نفس اليوم، إنطلقت القوة الضاربة يف أول 

مهمة رسمية تألفت من خمس طائرات استهدفت السفن التالية:

USS St. Lo -3  USS Fansho -2  USS Kirkum -1  وهي تم إغراقها الصابة مخزن 

بإتجاه األُسطول األمرييك اصابوا سبع حامالت  اليابانيون ب55 هجوماً  الكاميكاز  الوقود فيها. قام 

طائرات و40 سفينة حريبة أُخرى, غرق منها خمسة و أصيب بأرضار فادحة 23 سفينة، أما الباقية 

فقد أصيبت بأرضار ميكن اصالحها برسعة.

ــالل  ــادة اإلحتـ ــع إعـ ــعاهم ملنـ ــون يف مسـ ــل اليابانيـ ــات فشـ ــذه التضحيـ ــم كل هـ رغـ

ــة  ــد البحريـ ــم تحييـ ــد وتـ ــكل تأكيـ ــطولهم بـ ــزم أُسـ ــني. ُهـ ــرييك  Reoccupation للفيلبـ األمـ

(*) أول عملية كميكاز نفذت يوم 21 ترشين اول 1994 ضد املدمرة االسرتالية HMASS Australian ومتت بصورة 

عرضية.
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اليابانية كخطر رئييس عىل األُسطول األمرييك وأصبح الهدف القادم الجزر الرئيسة لليابان.

جدول رقم -17- املناطق التي استعادها الحلفاء من اليابان يف جنوب رشق آسيا و الباسيفيك

مالحظات
النهاية

البداية
املناطق

سنة شهر سنة شهر

 
1942 ترشين الثاين 1942 أيار

جزر سليامن     

Solomon Islands

( *)
1942 ترشين الثاين 1942 أيار

مدغشقر     

Madagascar

(*) 1943 آب 1942 حزيران

جزر ألوتيان

   Island  Aleutian 

1943 شباط 1942 آب
كوادال كنال       

Canal Guadal

(*) كانت جزيرة مدغشقر تحت سلطة حكومة فييش Etat Franacais Vichy France املتعاونة مع اليابانيني [دول 

المحور] مصدر قلق للحلفاء منذ العام 1941، فهي قريبة من الشرق األوسط والهند وراس الرجاء الصالح، وفي 

حال استخدمت الغواصات اليابانية قواعدها فهناك خطر على خطوط إمداد الحلفاء، كانت العملية سرية حتى أن 

حكومة فرنسا الحرة [Gouvernement Provisoire de la Republique] لم يتم أخطارها بالعملية.

والجدير بالذكر أن قوات فيشي قاتلت الحلفاء على األراضي اللبنانية.

Ibid.,p.192.

(*) كان اليابانيون قد سيطروا عىل هذ الجزيرة الجليدية  اثناء معركة ميدواي رغم أن القتال كان يف ظروف طبيعية 

قاسية فهذه الحملة يطلق عليها املعركة املنسية Forgotten battle، رغم ضخامة عدد جنود الحلفاء املشاركني فيها 

144000 جندي أمرييك [وكندي] مقابل 8500 جندي ياباني.
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وسط محيط الباسيفيك

1944 شباط 1943 ترشين الثاين جزر جيلربت و مارشال 

 Gilbert and Marshall

Islands

خالل معركة سيبان 

 Saipan

1944 ترشين الثاين 1944 حزيران جزر ماريانا و باالوو 

 Mariana and Palau

Islands

إستمرت املعارك حتى 

نهاية الحرب رسمياً

1945

آب

1944 ترشين األول الفليبيني          

Philippines

إستمرت املعارك حتى 

نهاية الحرب رسمياً

1945

آب

1944 ترشين الثاين بورما، الهند، الصني 

Burma, India, China

إستمرت املعارك حتى 

نهاية الحرب رسمياً

1945

آب

1945 أيار بورنيو                  

Borneo

مؤمتر يالطا Yalta  4-11 شباط 1945 وبدء الهجوم عىل الجزر الرئيسية اليابانية

روزفلت  وفرانكلني  العظمى  بريطانيا  وزراء  رئيس  ترششل  ونستون  إجتمع  ايام  مثانية  ملدة 

 Chairman of رئيس الواليات املتحدة األمريكية وجوزيف ستالني رئيس مجلس مفويض الشعب

the Council of People Commissars لإلتحاد السوفيايت، باإلضافة اىل وزراء خارجيتهم وقادة 

الحرب  يف  املستجدة  القضايا  عىل  للتوافق  محاولة  يف   Crimea كرمييا  يف  واملستشارين  الجيوش 

واإلتفاق عىل ما بعد إنتهاء الحرب.

كان املوضـــوع األملـــاين هـــو الطاغـــي ووعـــد ســـتالني أنـــه حاملـــا تُهـــزم أملانيـــا 

فـــإن اإلتحـــاد الســـوفيايت ســـوف يدخـــل الحـــرب يف الباســـيفيك. كان روزفلـــت متحمســـاً 
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لدفع السوفيات للمشاركة، فاشرتط ستالني عودة جميع املقاطعات التي خرسها القيرص الرويس يف 

حربه مع اليابان اىل اإلتحاد السوفيايت.إضافة اىل مناقشة االمور السياسية طُرح ألول مرة موضوع 

جرائم الحرب فاتفق املجتمعون عىل مثول جميع مجرمي الحرب أمام العدالة.

يوم 11 شباط 1945 تّم التوقيع عىل إتفاقية يالطا Yalta Agreement  . أهم ما جاء فيها:

البند األول: الحفاظ عىل الوضع الراهن يف جمهورية منغوليا الشعبية.

البند الثاين: سوف يتم إعادة الحقوق الروسية التي ُسلبت يف الهجوم الغادر لليابان عام 1904

البند الثالث: سوف يتم تسليم جزر الكوريل اىل اإلتحاد السوفيايت يف املقابل سوف يوقع اإلتحاد 

السوفيايت معاهدة صداقة وتعاون مع حكومة الصني الوطنية لتحريرها من الظلم الياباين.

لتبدأ الحملة عىل اليابان Japan Campaign  شباط - آب 1945.

Strategic Air Campaign أ- الحملة الجوية اإلسرتاتيجية

مع نهاية مؤمتر يالطا بدأت االستعدادات الجوية لالنقضاض عىل الجزر الرئيسية لليابان. كانت بداية 

الحملة عىل اليابان عرب حملة قصف جوي تكتييك إستهدف باألخص العاصمة طوكيو.
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 جدول رقم -18- عمليات القصف اإلسرتاتيجي لطوكيو

عدد سنةشهريوم

الطائرات

      املنطقة املستهدفة

قصف املرفأ ومناطق مدنية1945119شباط19

إستعامل قذائف حارقة 1945174Incendiariesشباط25

قصف مناطق مدنية1945159آذار4

قصف مناطق مدنية1945334آذار10

قصف مصنع Nakajima للطائرات1945100نيسان2

قصف مصنع Kaizumi للطائرات194568نيسان3

قصف  مصنع Nakajima للطائرات1945101نيسان7

قصف مصانع ومخازن الذخرية1945327نيسان13

قصف مناطق مدنية1945109نيسان15

قصف املناطق الصناعية جنوب القرص 1945520أيار24

اإلمرباطوري

قصف املناطق املدنية املجاورة للقرص 1945464أيار26

اإلمرباطوري

إستهداف القرص اإلمرباطوري دون اصابته19451متوز20

قصف مصانع ومخازن الذخرية194560آب8

قصف املجمع العسكري194570آب10

يف 19 شباط 1945 بدأت الحملة مستهدفة املدنيني إضافة اىل املناطق الصناعية، زادت الوحشية 

يوم 25 شباط مع إستعامل القنابل الحارقة التي إستخدمتها الطائرات األمريكية موجة تليها موجة أُخرى 

 Wooden Structure تاركة الرجال والنساء واألطفال ليحرتقوا فيام يشبه الفرن بسبب البناء الخشبي

للمدن اليابانية. 

 Operation هـــاوس  ميتنـــغ  عمليـــة  الكـــربى  الجرميـــة  كانـــت  آذار   15 يف 
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Meeting House حيـــث تـــم تدمـــري 267000 مبنـــى، 25 % مـــن املدينـــة. كانـــت الخســـائر 

ـــرب)  ـــد الح ـــمية (بع ـــات الرس ـــا البيان ـــة أكدته ـــت صادم ـــر كان ـــة، التقاري ـــة ثقيل ـــة] الياباني [املدني

83000 قتيـــل و102000 جريـــح ومصـــاب، اي 185000 ضحيـــة يف غـــارة واحـــدة!. تركـــزت غـــارات 

ـــني.  ـــا للمدني ـــدم إهامله ـــع ع ـــرية م ـــازن الذخ ـــرات ومخ ـــع الطائ ـــىل مصان ـــان ع ـــهر نيس ش

تّم إستهداف املناطق املحيطة بالقرص اإلمرباطوري يف شهر أيار ويوم 20 متوز استهدفت طائرة 

واحدة من طراز B-29 تحمل قنبلة بامبكن Pumpkin Bomb القرص اإلمرباطوري دون اصابته(*). 

شّكل القصف الكثيف للعاصمة خطراً مؤكداً عىل اإلمرباطور وعائلته. لذلك يف بداية شهر متوز عرض 

قادة الجيش عىل اإلمرباطور نقله اىل منطقة آمنة خارج العاصمة(**) لكن هريوهيتو رفض ألن هكذا 

خطوة تدمر معنويات الشعب.

نالحـظ مـن خـالل الوثيقـة األمريكيـة أنـه يف الثامـن مـن آب كانـت طوكيـو تُقصـف وكذلـك يف 

العـارش منـه، فاسـتخدام األسـلحة النوويـة يف مناطـق اليابـان األُخـرى مل يُنـس األمريكيـني قصـف 

العاصمـة ومدنييهـا. تجـدر اإلشـارة اىل أن الغـارات املذكـورة يف الجـدول هي ضمـن حملة القصف 

اإلسـرتاتيجي، فباإلضافـة اىل هـذه الحملـة كانـت طوكيـو وبقيـة املـدن اليابانيـة تتعـرض للغـارات 

الجويـة اليوميـة مـن ِقبـل الطائـرات املقاتلـة املنطلقـة من حامـالت الطائـرات واملطـارات األرضية 

يف نطـاق التكتيـكات العسـكرية اآلنية.أثنـاء هـذه الحمـالت الجويـة تـّم تدمـري 50 - 60 % مـن 

(*) أن القصف كان بسبب الظروف الجوية السيئة ألنه كان ممنوع قصف القرص االمرباطوري:

ماتسوشريو Matsudhiro يف  األرض يف منطقة  قيادة محصن تحت  بناء مركز  الياباين قد رشع  الجيش  كان   (**)

Matsushiro Underground Imperial Headquarters - Najano ضاحية مدينة ناجاتو

كان الهدف من هذا املجمع إيجاد بديل [مموه] للقيادة العامة االمبراطورية وضعت خطة لنقل االمبراطور إليه في 

قطار مصفح، ولم يعلم االمبراطور ببنائه حتى تموز 1945. رفض عرضين لإلنتقال.
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املناطق املدنية يف مدن كويب ويوكوهاما وطوكيو، و60 - 80 % يف 17 مدينة أُخرى. اما مدينة توياما 

Toyama فقد وصل الدمار فيها اىل 98.6 % إلحتوائها عىل مراكز صناعية عسكرية مهمة وخاصة 

يف مجال صناعة الفوالذ.

ب- الحملة الربية Land Campaign شباط – حزيران 1945 

تألفت من معركتني كبريتني هام:

1- معركة أيوجيام Iwo-Jima  شباط – آذار 1945 

بعد سيطرة الحلفاء عىل جزر مريانا Mariana يف ترشين الثاين 1944 أصبحوا مبواجهة أرخبيل 

الجيش  أيوجيام Iwo Jima. حّول  األقرب كانت  الجزيرة   ،Ogasawara Islands أوجاساوارا جزر 

التحّصن  كان  من تجربة معركة سايبان، حيث  اىل حصن عسكري مستفيداً  الجزيرة  الياباين هذه 

واالستعداد يف قلب الجزيرة وليس عىل الشواطئ، هذه التطويرات التكتيكية الدفاعية كانت ضمن 

لإلسرتاتيجية  الرئيسية.طبقاً  الجزر  عن  دفاعاً  املتحدة  الواليات  ملواجهة  االستعدادات  من  سلسلة 

األمريكية بدأت املعركة بقصف جوي وبحري كثيف، بدأ الهجوم يوم 19 شباط 1945 الساعة 2:00 

حيث كانت الشمس باللون الزهري والسامء زرقاء وصافية، يف األُفق كانت أيوجيام مكللة بدخان 

القصف األمرييك العنيف.

تعرضت سفن اإلنزال للقصف وعندما وصل األمريكيون اىل الشاطئ وجدوا انفسهم يف منطقة 

مخيفة خالية، العدو يعمل بطريقة خفية من تحت األرض.كانت معركة عنيفة بلغ عدد املدافعني 

اليابانيني 18591 قُتل منهم 18375 وأرس 216 جندياً. شارك طيارو الكاميكاز بكثافة خاصة يوم 21 

شباط حيث تسببوا مبعظم القتىل الـ1800 من جنود البحرية األمريكية. مع التفوق األمرييك قاتل 

اليابانيون برشاسة للدفاع عن أرضهم يف 22 آذار أكّدوا أنهم ما زالوا يقاتلون وصامدين، لكن يف 26 

آذار سقطت آخر املعاقل. خرس األمريكيون 25851 من جنود املارينز و2835 من رجال البحرية و37 

عسكرياً مبجموع 28696 جندياً مقابل 18591 جندياً يابانياً.
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2- معركة أوكيناوا Okinawa  نيسان- حزيران 1945

األمريكيني يف  اليابانيون ملعركة تضع  تايوان وروكيو متوقعاً، فخطط  الهجوم عىل فورموزا  كان 

مأزق، متأملني أن تثبت الروح اليابانية رغم محدودية القدرات املادية بوجه القوة النارية األمريكية 

الضخمة. كانت أوكيناوا إحدى جزر روكيو، حدثت عىل أرضها املعركة األعنف يف حرب الباسيفيك 

 .Typhoon of Steel Tersuno Bofo حتى اطلق عليها إسم إعصار الفوالذ

   كانت منطقة جزر روكيو مسيطراً عليها من األساطيل البحرية الحليفة وميتلك أجواءها طريان 

الحلفاء. بدأ اإلنزال الرئييس يوم األول من نيسان 1945 الساعة 08:30 وكان أوسع هجوم برمايئ 

خالل الحرب، كانت الطالئع هي قوات املارينز واملدفعية التي نزلت عىل الشاطئ الغريب للجزيرة. 

مرة أُخرى كان نزول األمريكيني عىل الشواطئ يواجه بدفاع عادي حيث مل تبدأ املعركة الرئيسية، 

طبيعة  حسب  املموهة  الكونكرتية  املواقع  من  سلسلة  عن  عبارة  اليابانية  الدفاع  منطقة  كانت 

املنطقة. مع تحصني الكهوف والخنادق واملعاقل ومرابض املدفعية املوزعة عىل التالل واملنحدرات.

رغم رضاوة املعارك متكنت الفرقة 17 األمريكية من الوصول اىل الشاطئ الرشقي شاطرة الجزيرة 

اىل قسمني فقام اليابانيون مبحاولة مساندة قواتهم عىل الجزيرة عرب تنفيذ هجوم إنتحاري شامل 

أطلقوا عليه اسم: عملية السامء  Operation Heaven 1 Ten ichigo شاركت فيه اكرب سفينة 

بصحبة   16:00 الساعة  نيسان  من  السادس  يوم  إنطلقت  التي   Yamato ياماتو  العامل  يف  حربية 

الفرقاطة ياهاجي Yahagi ومثاين مدمرات من مرفأ توكوياما Tokuyama لبدء املهمة، رافق ذلك 

أول هجوم شامل لطائرات الكاميكاز عىل السفن الحليفة الواحدة والخمسني.

ــراق   ــم إغـ ــث تـ ــع، حيـ ــل الذريـ ــة بالفشـ ــرب العامليـ ــاين يف الحـ ــوم يابـ ــر هجـ ــي آخـ ُمنـ

األُســـطول بكاملـــه مبـــا فيـــه البارجـــة ياماتـــو التـــي تحـــت وطـــأة الرضبـــات الجويـــة وقصـــف 

الســـفن وطوربيـــدات الغواصـــات ُشـــلّت الســـاعة 14:05 وبـــدأت متيـــل بإتجـــاه امليـــاه. 
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ياماتو  انقلبت   14:20 الساعة  القصف،  من  الناجني  بقية  مع  مغادرتها  والكابنت  اإلدمريال  رفض 

متاماً وبدأت بالغرق، الساعة 14:23 دّوى إنفجار عنيف ُسمع عىل بُعد 200 كلم منهياً أسطورة 

البحرية اليابانية، إستمرت الطائرات األمريكية بقصف املدمرات اليابانية التي كانت تحاول إنقاذ 

البحارة املُبعرثين يف املياه.

املقاومة  نهاية  لتبدأ  اليابانية  الدفاع  لخطوط  اقتحاماتهم  من  الحلفاء  كثّف  أيار  شهر  خالل 

يقاتلون حتى  أما من بقوا أحياء فكانوا فوضويني  الجنود يومياً،  املنظمة مع مقتل آالف  اليابانية 

املوت، ويف مساء 17 حزيران، إنهار الجيش الياباين فجأة، فانضباطيته ومعنوياته ضُعفت بعد حوايل 

80 يوماً من القتال.

الجنود اليابانيون كانوا دامئاً يستجيبون للمواقف الصعبة بالقتال حتى املوت وحتى آخر رجل، 

واملدنيون اليابانيون بطريقة منطية خالل حرب الباسيفيك كانوا يُقدمون عىل اإلنتحار الجامعي خوفاً 

من األرس خصوصاً مع الفظائع التي ارتكبها الجنود األمريكيون كقطع  الرؤوس وأخذ اآلذان واألسنان 

كرمز لإلنتصار War Trophies ترافق ذلك مع اإلعتداءات الجنسية التي قامت بها القوات األمريكية 

عىل  أطفالهن  حامالت  وهن  األمهات  بوحشية،  تتم  كانت  االغتصابات  اليابسة.  اىل  نزولها  حال 

ظهورهن كن يتعرضن لالغتصاب والقتل. أعامر الضحايا تراوحت بني 9 شهور ومنتصف الستينات.

كانت معركة أوكيناوا مكلفة برشياً للطرفني فقد خرس األمريكيون 85000 جندي بني قتيل وجريح 

اما الخسائر اليابانية فكانت 110,000 جندي و75000 مدين.

باهٌظ  مثٌن  ُدفع  فقد  واوكيناوا  أيوجيام  معركتي  بعد  كبرية  األمرييك  الجيش  خسائر  كانت 

الرئيسية ويؤكدون رغبتهم يف  الجزر  يزيدون من تحصيناتهم يف  اليابانيون  كان  للسيطرة عليهام. 

املوت من أجل بالدهم. كانت املخابرات األمريكية تراقب تلك االستعدادات، ورأت كيف قاتل وقُتل 

اليابانيون يف أوكيناوا – قُتل اآلالف يومياً ملدة 82 يوماً- ورأت كيف االمة كلها سادتها رؤية الخالص 



161

الوطني عرب اإلنتحار الجامعي. عندما قال القادة السياسيون يف واشنطن إن اليابانيني سوف يقاتلون 

اليابانيني سيقاتلون  أن  األمريكيون  أدرك  لقد  يُبالغون.  يكونوا  مل  اإلستسالم  عن  املوت عوضاً  حتى 

برشاسة حتى آخر جندي وبروح قتالية عالية، وأن الخسائر األمريكية ستكون كبرية يف األرواح والعتاد.

مؤمتر بوتسدام Potsdam 17 متوز 1945 وقرار إستخدام األسلحة الذرية 

أثناء الحملة عىل اليابان Japan Campaign كانت اإلمرباطورية تخرس حليفتها الرئيسية 

أملانيا النازية ففي السابع من أيار 1945 وقّع القادة األملان اإلستسالم غري املرشوط يف مدينة رميز 

Rheims لقادة الحلفاء بوجود مراقبني روس. ويف التاسع منه وقّعوا نفس الرشوط للروس بوجود 

مراقبني أمريكيني وبريطانيني. يف اليابان كتبت الصحف مقاالت كثرية ترشح بالتفصيل معنى اإلستسالم 

غري املرشوط ألمة مهزومة. إال أن الهزمية األملانية مل تتعرض للمهانة، فهزميتها كانت محتومة طبقاً 

لظروفها. قام املعلقون العسكريون بتفصيل اإلنتصارات األملانية السابقة كدليل عىل عظمتها كأمة 

محاربة طالبت بحقها يف مكان تحت الشمس. لقد قاتلت كل من أملانيا واليابان بطريقة مختلفة 

عن األُخرى، وكلتاهام فضلتا ذلك. 

 Harry يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة تويف الرئيس روزفلت وفوراً خلفه نائبه هاري ترومان

Truman (*) يف 12 نيسـان 1945 تـم تبليغـه بالنبـأ السـاعة 5:50 بعـد سـاعتني مـن توليـه املنصب 

ملـوت سـلفه. فـور توليه الرئاسـة وصلته رسـالة مـن وزير الدفاع يف 24 نيسـان يطلـب اإلجتامع  به 

بأقـرب وقـت ممكـن للحديث عن قضيـة بالغة الرسية والتـي يجب االطالع عليهـا دون تأخري هذه 

(*) هاري ترومان Harry Truman (1884-1972) الرئيس 33 للواليات املتحدة االمريكية، تسلم الرئاسة بصفته نائباً 

للرئيس بعد وفاة روزفلت. خدم فيالجيش حتى العام 1919 ثم تفرغ للسياسة، أخذ القرار باستعامل القنابل الذرية. 

استمر بالعمل السيايس حتى وفاته.
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.Atomic Bomb القضية الرسية هي القنبلة الذرية

قرر  ذلك  تّم  عندما  االورويب،  املرسح  عىل  الحرب  إلنهاء  األولوية  كانت  أيار  شهر  خالل 

املنترصون عقد مؤمتر بوتسدام Potsdam Conference عىل أرايض أملانيا املحتلة. يف تلك األثناء 

كانت الواليات املتحدة تحرض خطة الغزو للجزر الرئيسية اليابانية.

تّم  وفيه  الهجوم.  تفاصيل  ملناقشة   1945 حزيران   18 يف  األبيض  البيت  يف  إجتامع  ُعقد 

آذار   1 أنه من  األمرييك حيث  امليداين  التفوق  العسكريون  القادة  اكد  اليابان.  مناقشة خطة غزو 

1944 اىل 1 أيار 1945 قُِتل 13742 جندياً أمريكياً مقارنة بـ310165 جندياً يابانياً، أي بنسبة 22 إىل 

1. أصبحت الخطط جاهزة فبعد املناقشة تم إقرار أن يُرسل إنذار اىل اليابان من بوتسدام. 

 طالب الرئيس بأن يعتمد القرار النهايئ عىل املوافقة الروسية ورصح الرئيس أن أحد أهدافه 

لحضور املؤمتر هو الحصول عىل كل املساندة املمكنة من روسيا.

الشعب  مفويض  مجلس  ورئيس  ترومان  هاري  األمرييك  الرئيس  اجتمع   ،1945 متوز   17 يف   

العظمى ونستون ترششل..(*)  يف مؤمتر ثاليث يف  بريطانيا  السوفيايت جوزيف ستالني ورئيس وزراء 

برلني ملناقشة أوضاع ما بعد إنتهاء الحرب.

فيام يتعلق باليابان صدر إنذار بوتسدام Potsdam Proclamation يف 26 متوز 1945، أبرز بنوده:

الياباين،  الذين ضلّلوا الشعب  الكامل للسلطة املادية واملعنوية لكل  البند السادس: يجب اإللغاء 

ولذلك نحن نّرص عىل العهد الجديد للسالم واألمن والعدالة، وهذا لن يتحقق إال بعد أن يتم نفي 

العسكرتاريا الالمسؤولة من جميع أنحاء العامل.

البند الثامن: اإلنسحاب الياباين من املستعمرات.

(*) كان ونستون ترششل قد خرس االنتخابات الربمللنية يف بريطانيا أمام كليمنت آتيل Clement فشارك االثنني معاً 

يف املؤمتر.
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البند التاسع: ترسيح القوات اليابانية العاملة.

البند العارش: نحن ال ننوي استعباد الشعب الياباين كعرق او تدمريهم كأمة، ولكن العدالة الحديدية 

سوف تالحق جميع مرتكبي الجرائم. يشمل ذلك هؤالء الذين مارسوا الوحشية عىل ارسى الحرب، 

وعىل الحكومة اليابانية ازالة كل العوائق امام إعادة إحياء وتقوية املامرسات الدميقراطية للشعب 

الياباين.

البند الثاين عرش: ستقوم قوات الحلفاء املحتلة باإلنسحاب من األرايض اليابانية بعد تحقيق أهدافها. 

إضافة اىل قيام حكومة يابانية مسؤولة تُعرب عن الرأي الحر للشعب الياباين.

القوات  لكل  املرشوط  غري  اإلستسالم  بإعالن  اليابانية  الحكومة  نطالب  نحن  عرش:  الثالث  البند 

ألن  الكامل  االستسالم  إلثبات  الضامنات  وإعطاء  النوايا  حسن  إبداء  ويجب  اليابانية،  العسكرية 

.Prompt and Utter Destruction البديل سوف يكون الدمار الشامل

قام الرئيس ترومان بإرسال نسخة اىل القائد الصيني تشانغ كاي تشيك للتوقيع عليها، فوقعها 

فوراً وقبيل إنتهاء املؤمتر أملح الرئيس ترومان للقائد السوفيايت ستالني  بأن الواليات املتحدة لديها 

سالح جديد ذو قوة تفجريية هائلة.

املؤمتر يف 17 متوز 1945 مذكرة  بداية  أرسلوا مع  العلامء األمريكيني قد  أن  اىل   تجدر اإلشارة 

إعادة نظر Petition أعلنوا فيها: نحن العلامء الذين نعمل يف مجال الطاقة الذرية خوفاً من تعرض 

الواليات املتحدة للقصف الذري قبل هزمية أملانيا النازية وجدنا أن الدفاع يعتمد عىل الهجوم املضاد 

بنفس السالح. اليوم وبعد هزمية أملانيا فإن الخطر قد زال ولذلك من واجبنا قول التايل: إن الهجامت 

عىل اليابان غري مربرة، ونطلب أن ال تلجأ الواليات املتحدة لهذا السالح إال بعد عرض اإلستسالم عىل 

اليابان بشكل علني ورفضهم لذلك.

 يف اليابـــان الســـاعة 10:30 مـــن صبـــاح يـــوم 27 متـــوز إنعقـــد املجلـــس األعـــىل ملناقشـــة 

اإلمرباطـــور  حتـــى  بالوســـاطة  الســـوفيات  قيـــام  احتامليـــة  وكذلـــك  بوتســـدام،  إنـــذار 

ــك مل  ــس، ولذلـ ــاين امللتبـ ــالم اليابـ ــرض السـ ــوفياتية لعـ ــتجابة سـ ــع إسـ ــو كان يتوقـ هريوهيتـ
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يأخذ أي موقف لتبديل موقف الحكومة [اليابانية]. لكن السوفيات كانوا قد حصلوا بإجامع قادة 

القوى الثالث الكربى عىل تنفيذ جميع مطالبهم دون تردد عند هزمية اليابان. يف 28 متوز رفضت 

.Silence Killing Mokusata الحكومة اليابانية اإلنذار واختارت تجاهله بالصمت

للحرب  نهاية مرشفة  اىل  للوصول  بالسوفيات  اإلستنجاد  تكراراً  اليابانية  الدبلوماسية  حاولت   

خصوصاً بعد اإلنذار. لكن موسكو التزمت بالصمت املريب، مع ذلك بقي املجلس األعىل وكذلك 

اإلمرباطور يعقدون اآلمال عىل الدوائر الخرّية يف اإلتحاد السوفيايت. لتمّر االيام وطوكيو يف انتظار رد 

ستالني. بدأ الدبلوماسيون بهدوء يعدون انفسهم للهزمية، لكن كبار الضباط كانوا ما يزالون يرفضون 

الواقع، أما مجتمع األعامل [زياباتسو] فبدأ أخذ اإلجراءات لعدم لومه عىل الحرب وتبعاتها، فتّم 

تدمري الوثائق الرسمية والسجالت الشخصية.

    يف واشنطن كانت االستعدادات متسارعة لتنفيذ الرضبات الذرية، وتّم ترشيخ أربع مدن يابانية 

للقصف الذري:

هريوشيام Hiroshima، عدد سكانها 350000، تعترب مدينة عسكرية.

ناكازايك Nagasaki، عدد سكانها 210000، مركز صناعي ومرفأ مهم.

كوكورا Kokura، عدد سكانها 178000، فيها أكرب ترسانات األسلحة.

نيجاتا Niigata، عدد سكانها 150000، مدينة صناعية مهمة

من ثم أصدرت األوامر إىل قيادة مرسح العمليات:

الواضحة  بالرؤية  الطقس  بها  يسمح  فرصة  أول  يف  خاصة  قنبلة  أول  ستستعمل  الجوية  القوات 

للقصف بعد يوم 3 آب 1945 عىل واحدة من األهداف التالية: هريوشيام، كوكورا، نيجاتا وناكازايك. 

قنابل إضافية سوف تستعمل طبقاً إلدارة الربنامج.

ــة  ــكان أول رضبـ ــد مـ ــوز 1945 لتحديـ ــوم 30 متـ ــنطن يـ ــريي يف واشـ ــامع مصـ ــد إجتـ ُعقـ

ذريـــة يف تاريـــخ البرشيـــة، وفيـــه وضعـــت مســـودة اإلعـــالن عـــن القصـــف، أبـــرز مـــا 

اذا مل يرضخـــوا   TNT القنبلـــة 20000 طـــنٍّ مـــن ِت أن ِت جـــاء فيهـــا ســـتفوق قـــوة 
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لرشوطنا فعليهم توقع ان متطر السامء يورانيوم، عند انتهاء اإلجتامع كان الخيار قد وقع عىل مدينة 

هريوشيام، فتمت كتابته بقلم رصاص عىل املسوّدة.

يف 31 متوز 1945 كان الفريق املسؤول عن تجهيز القنابل الذرية قد جمع القنبلة األوىل الولد 

الصغري Little Boy رقمها L.11 وأصبحت جاهزة لالستخدام يف 1 آب. أوامر الرئيس األمرييك ترومان 

بأنها ميكن أن تستخدم يف أي وقت بعد 2 آب لكن توقعات األرصاد الجوية أجلت العملية حتى 

6 آب.

أ- قصف هريوشيام Hiroshima 6 آب 1945

القنبلة  حاملة   Enola-Gay املسامة   B-29 القاذفة  إنطلقت  آب  من  السادس  صباح  يف   

Little Boy من مطار تينيان Tinian بسبب صفو الطقس.عند الساعة 08:15 بتوقيت هريوشيام 

فوق  1850 قدماً  ارتفاع  انشطر عىل  الذي  اليورانيوم  إنفجار سالح  بسبب  باهر  فجأة ملع ضوء 

هريوشيام بقوة تعادل 12.5 كيلو طن من الـT.N.T، خالل دقائق قامت قيادة مرسح العمليات 

بإرسال املذكرة األوىل: "النتائج واضحة بكل املعامل، املشاهدات أفضل من التجارب، الوضع عادي 

عىل الطائرة التي نفذت املهمة إىل مقر وزارة الدفاع التي أرسلت برقية إىل الرئيس: قنبلة كبرية 

اىل  األويل يشري  التقرير  بتوقيت واشنطن،  8:15 مساء  الساعة  5 آب  يوم  ألقيت عىل هريوشيام 

نجاح كامل، حتى انه تفوق عىل جميع اإلختبارات السابقة. كانت هريوشيام قد تحولت اىل وعاء 

من القطران املغيل A Boiling Pot of Tar ُحرق فيه 130,000 إنسان وتدمرت فيه منازل ربع 

مليون إنسان يف غضون ثوان بسبب قنبلة واحدة.

ُعقد مؤمتر صحفي يف البيت األبيض بعد 16 ساعة من القصف وفيه تفاصيل العملية وكذلك 

التهديد والوعيد "سوف نقوم بتدمري مالجئهم و مصانعهم ووسائل إتصاالتهم وكل القوة الحربية 

اليابانية، وكل ما يساعد اليابان عىل اإلستمرار يف ال حرب.

إســـتمرت الطائـــرات األمريكيـــة يف قصـــف املـــدن اليابانيـــة، يف نفـــس الوقـــت كانـــت 
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القنبلة مرة بعد أُخرى لتدمري كل مصادر القوى  التهديدية: قبل أن نستعمل هذه  ترمي املناشري 

العسكرية.. نعرض عليكم اإلستسالم املرشف لبناء يابان جديدة أفضل ومحبة للسالم.

ب- اإلتحاد السوفيايت يعلن الحرب عىل اليابان 9 آب 1945

اليابانية فقرر  الهزمية واقعة ال محالة عىل اإلمرباطورية  القنابل الذرية أصبحت  مع استعامل 

عدد  وصل  الحرب.  نهاية  إعالن  بعد  املزايا  من  مزيد  الكتساب  الفرصة  إنتهاز  السوفيايت  اإلتحاد 

القوات السوفياتية عىل الحدود 1.5 مليون جندياً مبواجهة جيش كوانتونج املضعضع والبالغ عدده 

 200,000 يساندهم  والكوريل  وسخالني  كوريا  يف  و280,000 جندي  منشوريا  يف  713000 جندي 

جندي من دولة منشوكيو(*). منتصف ليل التاسع من آب قرر ستالني البدء بعملية منشوريا. عند 

الحدود،  خطوط  جميع  من  املنشورية  األرايض  السوفياتية  الدبابات  عربت  فجراً  الواحدة  الساعة 

ايضاً كان الهجوم الشامل بإتجاه شامل كوريا وسخالني. صدم الهجوم السوفيايت القادة العسكريني 

والنخبة الحاكمة عىل حّد سواء. عىل الصعيدين السيايس والدبلومايس تبدد أي أمل النتهاء الحرب 

عرب الوساطة السوفياتية. مل تكن الحملة السوفياتية نزهة فقد خرس السوفيات 12000 جندي قتيل 

و24000 جريح.

ج- قصف ناكازايك Nagasaki 9 آب 1945

التاســـع مـــن آب 1945، الســـاعة 11:02 صباحـــا ملـــع يف الســـامء ضـــوء  يـــوم 

ــر  ــم تظهـ ــل ثـ ــن الليـ ــرث مـ ــة أكـ ــوداء مظلمـ ــاكازايك سـ ــامء نـ ــح سـ ــي لتصبـ ــرق وُمعمـ ُمحـ

قنبلـــة  إنفجـــار  بســـبب   Mushroom-shaped فطـــر  شـــكل  عـــىل  ضخمـــة  ســـحابة 

(*) عند نهاية الحرب استسلم مئتا ألف جندي تابعون لنظام مانشكيو الدمية إىل الجيش السوفيايت، وضعهم هذا 

الجيش بترصف الحزب الشيوعي الصيني إلعادة تجنيدهم يف صفوفه.
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البلوتونيوم املسامة Fatman فوق ناكازايك بقوة 22 كيلو طن من الـTNT. عىل الفور قُتل وجرح 

120,000 من سكان املدينة. بينهم أكرث من 35000 قتيٍل.. معظم اإلصابات األولية مل تختلف عن 

تلك التي سببتها الغارات السابقة(*)، لكن االختالف املذهل هو أثر البلوتونيوم والذي بدا بوضوح 

وانهيار  اإلشعاع  وأثر  الجسد  حروق  بسبب  الوفيات  استمرت  حيث  القصف،  بعد  أسبوع  ملدة 

املباين املتصدعة. يف هذه األثناء تم تحضري قنبلة ذرية جديدة لالستعامل خالل االسبوع الثالث 

من شهر آب، مع ثالٍث أُخرى يف شهر أيلول، وأيضاً ثالث أُخرى يف شهر ترشين األول. لقد أراد 

األمريكيون من إستخدام هذه الوسائل الفتاكة فقط إنهاء الحرب وهذا ما حصل، فالقنبلة الذرية 

هي مجرد نوع آخر من السالح لكسب الحرب.

لقد ادرك األمريكيون أن اليابانيني سيقاتلون برشاسة حتى آخر جندي وبروح قتالية عالية وأن 

الخسائر األمريكية ستكون كبرية يف االرواح والعتاد. كان القادة العسكريون يؤمنون بأنهم يحتاجون 

عىل األقل اىل مليون جندي لهزمية اليابان وأن تبلغ الخسائر يف االرواح 25 %، وذكر الرئيس األمرييك  

لقد كان اليابانيون يف أدائهم الحريب رشسني ووحشيني،  فتوصلت إىل خالصة أنه إذا كان إنقاذ حياة 

250,000 شاٍب أمرييك من املذبحة برمي قنبلة فهذا ما سيكون ألنه عندما تختلف مع وحش عليك 

When you have to deal with a beast, you have to treat him as a beast أن تعامله كوحش

القرار اإلمرباطوري باإلستسالم 9 - 10 آب 1945 وتداعياته

ُعقد مؤمتر إمرباطوري Imperial Conference Gozen Kaigi حرضه جميع أعضاء  الحكومة ملناقشة 

اإلستسالم، إنقسم أعضاء الحكومة الستة بالتساوي تجاه اإلقرار باإلستسالم الفوري وسط اإلنقسام أخذ 

اإلمرباطور قراره املقدس Scared Decision فتم تدارس رشط توجو Tojo الوحيد إلعادة صياغة بيان

(*) يُذكر ارتفاع عدد ضحايا قصف مدينة طوكيو وباقي املدن ذات البناء الخشبي.
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القبول بالشكل التايل: مع التفهم اىل أن اإلعالن املزعوم إعالن قبول اإلستسالم ال يشمل أي إساءة 

 ،Sovereign Ruler Tenno no Kokka Toji no taiken إلمتيازات جاللة اإلمرباطور كعاهل إلهي

الذي طالب بدوره من قادته العسكريني بالتعاون إلنهاء الحرب.

 لقد كان الحلفاء بحاجة اىل املساندة من هريوهيتو لتفعيل إستسالم الجيش الياباين وعدم تكرار 

التجارب الدموية ملعارك إيوجيام وأوكيناوا عىل األرايض الصينية وبقية املستعمرات. ُسلّمت الرسالة 

وفيها رشط قدسية اإلمرباطور يف 15 آب إىل وسطاء سويرسيني من أجل إرسالها اىل الحلفاء.

بالهزمية، قام ضباط من  اإلقرار  الياباين ترفض  الجيش  العسكرية داخل  القوى  الكثري من  كان 

وزارة الحربية وقيادة األركان مبحاولة منع اإلمرباطور من إعالن اإلستسالم  فنظموا مؤامرة إنقالبية 

Kyujo Jiken وأصدروا القرار رقم 584 ليوم 15 آب لتنفيذ اإلنقالب الساعة 02:00 لكن فشلت كل 

املحاوالت إللغاء القرار اإلستسالم فقام العديد من املتآمرين باإلنتحار مبا فيهم وزير الحرب والكثري 

منهم نفذ ذلك يف الساحة املقابلة للقرص اإلمرباطوري.

أ- خطاب اإلستسالم Gyoknon-hoso 15 آب 1945

يوم 15 آب 1945 أعلن راديو طوكيو أن اإلمرباطور سوف يذيع ترصيحه عند الظهر. علينا 

جميعاً أن نستمع بإجالل اىل صوت اإلمرباطور. وقفت األمة اليابانية مرتقبة عىل رجليها، اإلنسان 

الوحيد الذي مل يكن متأهباً كان اإلمرباطور نفسه، جلس عىل كرسيه متوتراً لدرجة أن أعضاء  الدولة 

انتابهم الخوف عليه

تجمع اليابانيون أمام الراديوهات ليسمعوا إمرباطورهم يعلن: لقد وافقت إمرباطوريتنا عىل 

أحكام Provisions اإلعالن املشرتك بوتسدام ومل يرشح ما هي هذه االحكام. لقد أعلن اإلمرباطور 

قرار إنهاء الحرب: لقد بدأ العدو يف إستخدام نوع جديد وإجرامي من القنابل، متلك قوة تدمريية ال 
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إنهيار  اىل  يؤدي فقط  إن ذلك سوف  بالقتال؟  الربيئة، هل نستمر  الضحايا  تقّدر مسبّبة مبوت 

الحضارة اإلنسانية. انقراض  اليابانية، وأيضاً سوف يؤدي ذلك اىل  ومحو األمة 

آسيا  بفكرة  آمن  من  الياباين  التاريخ  يف  الصعبة  اللحظات  هذه  يف  اإلمرباطور  ينَس  مل 

لآلسيويني ال نستطيع إال أن نعّرب عن عميق شعورنا باألىس نحو األمم الحليفة يف رشق آسيا، الذين 

تعاونوا مع اإلمرباطورية من أجل تحرير رشق آسيا ثم توجه من جديد اىل الشعب الياباين فلتستمر 

األمة بأجمعها كعائلة واحدة من جيل اىل جيل، ويجب توحيد القوى لبناء املستقبل.

لقد كان خطاب اإلستسالم يُعرِف اإلمرباطور هريوهيتو بصورته الجديدة كمحب للسالم 

ومعاٍد للعسكر وأيضاً كشاهد حيادي Passive Onlooker عىل الحرب.

لقد كانت اللغة التي استعملها اإلمرباطور يف خطاب اإلستسالم قدمية ومخترصة اىل أقىص 

الحدود ولتأكد وصول معنى الرسالة املكتوبة بإسلوب البالط املبهم، قام مذيع الراديو بإعادة قراءتها 

باللغة العادية.

ب- اليابان تحت اإلحتالل: آخر املعارك وتوقيع وثيقة اإلستسالم 19 آب 1945

الحرب  معارك  آخر  دارت  فقد  منشوريا  يف  اما  اليابانية،  األرايض  عىل  القصف  توقف 

العاملية الثانية، وكان آخر ضحايا القتال املبارش(*) 1018 يابانياً و1567 سوفياتياً. يف 18 آب صدر عن 

الحربية ووقف  العمليات  اليابانية األمر رقم 1385 إليقاف جميع  القارية  للقوات  العامة  القيادة 

اطالق النار.

  أصدر الرئيس األمرييك يف 19 آب 1945 بياناً أعلن فيه استالم رسالة اإلستسالم اليابانية، وهي من 

بندين:

(*) بعد استسالم جيش كوانتونج اقتيد 600.000 ياباين إىل معسكرات الغوالك Gulak ومعسكرات ارسى الحرب 

حيث أجربوا عىل العمل ومات عدد ضخم بسبب الجوع والتعب.
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البند األول: أصدر اإلمرباطور امراً يعلن فيه موافقة اليابان عىل إعالن بوتسدام.

البند الثاين: سوف يضمن اإلمرباطور موافقة الحكومة والقيادة العسكرية عىل كل ما يتعلق بإعالن 

العمليات  إليقاف  اليابانية  والبحرية  الربية  القوات  لكل  أمراً  اإلمرباطور  يصدر  سوف  بوتسدام. 

الحربية ومن ثم اإلستسالم.

أخرياً يف الثاين من أيلول 1945 وقعت اليابان عىل وثيقة اإلستسالم رسمياً عىل منت البارجة 

 Japanese اليابانية  اإلستسالم  وثيقة  تضمنت  ولقد  الراسية يف خليج طوكيو   Missouri ميسوري 

Instrument of Surrender  ما ييل:

القيادة  قبل  من  الحلفاء  لقوات  املرشوط  غري  اإلستسالم  نعلن  بوتسدام،  إعالن  عىل  املوافقة 

األوامر  اليابانية، نعطي  السيطرة  األُخرى تحت  القوات  اليابانية وكل  اليابانية والقوات  العسكرية 

لجميع املسؤولني املدنيني والعسكريني والبحريني باالنصياع لكل الرشوط،  نعطي األوامر بإطالق 

جميع أرسى الحرب من الحلفاء، والقيام بحاميتهم وعنايتهم والحرص عىل رسعة إخالء سبيلهم.

انتهى صيف 1945 واليابان يف خراب، كان عدد عنارص الجيش الذين قتلوا يف املعارك او 

بسبب األمراض يقّدر بـ2,300,000 جندي، اما عدد املدنيني اليابانيني الذين قتلوا يف املستعمرات 

الوطن فكان 500,000  بالقصف األمرييك لجزر  قتلوا  الذين  املدنيون  أما  بـ300,000 مدين،  فيقّدر 

مدين.باملقابل تعرّض األمريكيون لـ291,543 اصابة منهم 100,997 قتيالً.
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  الرسم البياين رقم -3- القتىل العسكريون واملدنيون يف حرب الباسيفيك

 

مع نهاية الحرب عىل جبهة الباسيفيك بلغ عدد القتىل من العسكريني ستة ماليني ، ومن   

املدنيني 21 مليوناً أي 27 مليون إنسان خرسوا أرواحهم يف هذه الحرب.

أخرياً، أصبحت اليابان فعلياً تحت اإلحتالل وظهر اإلهتامم األمرييك بالدميقراطية يف اليابان 

ألسباب جيو- سياسية Geo-political، فالدميقراطية بنظر األمريكيني متثل خطورة أقل والهدف إنهاء 

اإلمربيالية اليابانية والتأسيس ملرحلة جديدة يف تاريخ اليابان وإقامة دولة القانون واملؤسسات عىل 

النمط الغريب.   

إّما  حلنّي،  أمام  كانوا  الزاوية.  يف  اليابانيون  ُحرش  الشامل  اإلقتصادي  الحظر  تطبيق  بعد 

الرتاجع او الحصول عىل احتياجاتهم بالقوة. كان كربياؤهم مينعهم من التنازل بالرغم من معرفتهم 

برّدة الفعل العسكرية املتوقعة من الواليات املتحدة وبريطانيا، قرروا توجيه الرضبة األوىل متأملني 

ان تكون القاضية.
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بعض اإلستنتاجات

كانت الحرب العاملية الثانية من أفظع الكوارث التي حصلت يف تاريخ البرشية، حيث ذهب 

ضحيتها 73 مليون إنسان منهم 27 مليوناً عىل جبهة الباسيفيك أغلبهم من املدنيني، الذين بلغ عدد 

ضحاياهم 21 مليوناً.

يف ظّل هذه املأساة اإلنسانية ال بّد من معرفة الفرضيات التالية:

داخلياً، هل اليابان فعلياً تحولت اىل دولة معسكرة؟ -1

خارجياً، هل أرادت اليابان الدخول يف حرب شاملة مع األمريكيني؟ -2

هل كان مبقدور اليابانيني النرص يف هذه الحرب؟

هل آمن اليابانيون فعالً بالفكرة اآلسيوية؟

هل اقترصت جرائم الحرب عىل الجانب الياباين دون غريه؟

عىل الصعيد الداخيل، ماثلت اليابان بقية دول العامل يف بداية القرن العرشين حيث انترشت 

بفرادته.  املقتنع  الياباين  املجتمع  داخل  صداها  وجدت  األفكار  هذه  الشوفينية.  القومية  األفكار 

هذا التامذج بني النفحة القومية العاملية واإلرث الحضاري الياباين ظهر عىل أرض الواقع مع إنشاء 

اليابانية لدعم السلطة اإلمرباطورية Taisei Yokusankai وهي عبارة عن حزب شمويل  املنظمة 

رافق  االوروبية.  األحزاب  يف  نظرياتها  ماثلت  املنظمة  هذه  تفرعات  حتى  اليابانية،  الطريقة  عىل 

ذلك إنتشار األفكار الشعبوية مثل روح واحدة ملئة مليون إنسان Ichioku Isshin، حيث ذاب كل 

أثر للفردية يف بوتقة املجتمع. لعب الدين دوراً يف دعم هذه االيديولوجية املتطرفة مع اإلحتفال 

  Nihon Shoki الياباين  التاريخ  وتدريس  العرش  عىل  األول  اإلمرباطور  إلرتقاء  الـ2600  بالذكرى 

للطالب يف املدارس عىل هذا األساس.

مدارس  اىل  تقسيمها  بعد  الشمويل  النظام  هذا  من  جزء  اىل  تحّولت  بدورها  املدارس 

 Senmon التخصصية واملدارس   Seinin Gakko الشباب ومدارس   Kokumin Gakko الشعب

.The Way of the Empire وذلك للتنشئة وفق اإلسلوب اإلمرباطوري Jakko
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يف ظل هذه التعبئة الداخلية الشاملة يف بلد يفتقر اىل املواد األولية بدأ التوسع اإلقتصادي 

والعسكري من أجل فتح أسواق جديدة ويف نفس الوقت الحصول عىل املواد الخام املوجودة يف 

األرايض اآلسيوية القريبة والتي يستفيد من خرياتها املستعمر الغريب.

 Vichy Government كان التوسع الياباين خارجياً باتجاه الجنوب باالتفاق مع حكومة فييش

الدولة  اسم  تحت  فرنسا  يف  الثالثة  الجمهورية  وأعلنت  املحور  ودول  األملان  مع  تحالفت  التي 

الفرنسية Etat Francais، التي بدورها قاتلت دول الحلفاء عىل أرايض املستعمرات الفرنسية يف 

الجزائر ولبنان وسوريا ومدغشقر وبقية أرايض املستعمرات.

خنق  بعملية  الياباين  التوسع  هذا  عىل  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  وباألخص  الحلفاء،  رد 

إقتصادي إلستدراج اليابان نحو الحرب الشاملة. حتى ما قبل الهجوم عىل بريل هاربور كان واضحا 

أن األمريكيني مطّلعون عىل اإلتصاالت واملراسالت بني أجهزة الحكم داخل طوكيو نفسها، وهذا ما 

ذكره اإلمرباطور هريوهيتو بنفسه يف كتاب مذكّراته.

املواجهة. إن  او  بالرتاجع  إما  أمام حلنّي وسط اإلنذارات األمريكية،  اليابانيني  تّم وضع  لقد 

التكوين النفيس للمجتمع الياباين يف تلك املرحلة من حيث اإلعتداد بالذات واإلفتخار باإلنجازات 

العسكرية، ويف نفس الوقت وجود الكراهية الشعبية لألمريكيني منذ الفتح القرسي لبالدهم، كل 

ذلك رّجح اللجوء اىل الحّل العسكري.

كانـت املرحلـة األوىل مـن الحـرب زاهيـة بالنسـبة للقيـادة العسـكرية اليابانيـة، فالهجـوم 

املفاجـئ مل يقتـرص عـىل بـريل هاربـور، بـل شـمل العديـد مـن القواعـد األمريكيـة والربيطانيـة يف 

مختلـف جـزر الباسـيفيك. لقـد أبدعـت اإلسـرتاتيجية العسـكرية اليابانيـة يف رضبتهـا األوىل. ولكن 

يف  الثـالث  األمريكيـة  الطائـرات  حامـالت  وجـود  عـدم  يف  متثـل  قاتـل  تكتيـيك  خطـأ  هنـاك  كان 

مرافئهـا أثنـاء الهجـوم، مـام حفـظ لألمريكيـني والغربيـني إحتياطاً إسـرتاتيجياً جاهـزاً للبـدء بالهجوم 

املعاكـس. باإلضافـة اىل هـذا اإلحبـاط، كانـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة تتمتـع بقاعـدة صناعيـة 
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وبرشية ضخمة يف أرضها األم. هذه الُقدرات الصناعية والبرشية األمريكية كانت تتفوق بأضعاف عىل 

نقيضتها اليابانية.

هذا التفّوق الّكمي الذي رافقه تصميم أمرييك عىل هزمية اليابان جعل من املستحيل عىل 

اليابان النرص يف الحرب حتى النهاية. لقد تضافرت العوامل التي أّدت اىل هزمية اليابان يف الحرب، 

ولقد كان تفوق املخابرات الغربية يف جمع وتحليل املعلومات أثره الواضح عىل سري املعارك خاصة 

مع نظام Magic الذي كشف نهائياً املراسالت الدبلوماسية والخطط الحربية اليابانية لألمريكيني.

 Mid-way طريق  منتصف-  ميدواي  معركة  يف  اليابانية  للبحرية  االقىس  الرضبة  مثلت 

تاريخي لوقف اإلنتصارات اليابانية وبدء الزحف الغريب املعاكس. مع بدء تحييد البحرية اليابانية 

بدأت اإلنزاالت الربمائية عىل جزر القواعد اليابانية يف محيط الباسيفيك التي شهدت أعنف املعارك 

يف الحرب.

رغم رضاوة قتال اليابانيني إال أن الحلف الغريب كان يقرتب تدريجياً من جزر الوطن اليابانية 

لألسباب التالية:

نظريتها  مبواجهة  األمريكية  والطائرات  الطائرات  وحامالت  للبوارج  الكبري  العددي  التفوق  ـ   1

اليابانية، مام سمح لألمريكيني وحلفائهم بتدمري القوات البحرية اإلمرباطورية وكذلك السالح 

الجّوي . يف املقابل احتفظ الجيش الياباين مبعظم قوته، ولذلك كان قادته هم األكرث تصميامً 

عىل القتال، حتى ما بعد استعامل القنابل الذرية.

2 ـ مع السيطرة املطلقة لسفن وطائرات الحلفاء حاول اليابانيون تدعيم قواتهم عرب طوكيو 

املعركة،  يف  الغواصات  سالح  الحلفاء  فأدخل   ،Nezami Yuso الجرذ  وعمليات  اكسربس 

لتفقد اليابان أي تواصل وإمداد جّدي لقواتها املنترشة يف املناطق املستعمرة. ومع دخول 

التجاري  األُسطول  إغراق   تّم  تاماً حيث  اإلقتصادي  التضييق  اصبح  املعركة  الغواصات يف 

الياباين مبعظمه مام منع وصول اإلمدادات للقوات اليابانية، ويف نفس الوقت توقف وصول 

اليابانية. املواد الخام والنفط اىل املصانع 
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القفز بني الجزر دون  القادة األمريكيون إسرتاتيجية الضفدع Frog Strategy حيث  3 ـ طبّق 

اإلصطدام بالتحصني الرئييس للجيش الياباين. عندما بدأ إستهداف الجزر ذات املستوطنات 

 Banzai اإلنتحارية  الشاملة  الهجامت  تكتيك  اليابانية  القوات  إتخذت  اليابانية  املدنية 

Totsugeki، بدورهم املدنيون اليابانيون سارعوا لإلنتحار الشعائري خوفاً من الوقوع تحت 

سلطة جنود الحلفاء.

يف  األُم  اليابانية  الجزر  تستهدف  اإلنزاالت  بدأت  الحرب،  من  األخرية  قبل  ما  املرحلة  يف  ـ   4

البرشية  التكلفة  هنا   ،Testu Bofo الفوالذ  إعصار  معارك  بدأت  واوكيناوا حيث  أيوجيام 

العالية لكال الطرفني املتحاربني إضافة اىل املدنيني الُعزّل.

تّم  الجوي،  القصف  الشامل عرب  للتدمري  اليابانية تتعرض  الجزر  الحسم كانت  ـ يف املرحلة   5

البناء  ذات  اليابانية  املدن  قصفت  وكذلك  األسلحة  وترسانات  واملطارات  املصانع  تدمري 

الخشبي مام سبّب مأساة للمدنيني فاقت عدد ضحايا القنابل الذرية.

أصبحت الهزمية واقعة ال محالة، راهن اليابانيون عىل إتفاق مرشف عرب وساطة اإلتحاد السوفيايت 

الذي تّم اإلرتباط به عرب إتفاقية صداقة Nisso Churisu Joyaku، ولكن ستالني كان قد أخذ ما يريده 

من الطرف الغريب املنترص وينتظر اللحظة املناسبة للدخول يف الحرب ضد اليابان لزيادة مكتسباته.

أرسل الحلفاء بوجود ستالني إنذار بوتسدام، رّد اليابانيون بالصمت القاتل Mokusatsu لتأيت 

ناكازايك  الذرية يف  البلوتونيوم  الذرية يف هريوشيام وقنبلة  اليورانيوم  قنبلة  القاضية مع  الرضبات 

مع تحضري قنبلة أسبوعياً حتى اإلستسالم النهايئ لليابان. قبل مأساة ناغازايك بساعات بدأ الهجوم 

جزيرة  املستعمرات  اىل  باإلضافة  وشمل  اليابانية  األرايض  مستهدفاً  الجبهات  كل  عىل  السوفيايت 

هوكايدو الرئيسية.

بنـــود  بقبـــول   Sacred Decision املقـــدس  قـــراره  اإلمرباطـــور  إتخـــذ  هنـــا 
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 Tenno no kokka toji no إلهي  كعاهل  مكانته  عىل  الحفاظ  اشرتاط  مع  بوتسدام  إنذار 

فشلت،  أنها  إال   Kyujo Jiken إنقالبية  مبحاولة  وقاموا  اإلستسالم  الجيش  قادة  عارض   .taiken

.Gyokuon hoso ليعلن اإلمرباطور اإلستسالم عرب بّث خطاب

بالنسبة للفرضية املتعلقة بإميان اليابان بالفكرة اآلسيوية، فمن دون شك، اعترب اليابانيون 

أنفسهم محررين آلسيا من اإلستعامر الغريب، حتى أن اإلمرباطور يف خطاب اإلستسالم عّرب عن أسفه 

اإلستعامر  كان  الواقع  أرض  إنه عىل  إال  املبدأ  مثالية  رغم  اآلسيوية.  األرض  يف  اليابان  حلفاء  عىل 

الياباين شبيهاً باإلستعامر الغريب وسبب الكثري من املآيس للشعوب اآلسيوية بسبب القسوة الشديدة 

يف التعامل مع السكان يف املناطق التي تواجدت فيها القوات اليابانية، هذه القسوة التي متثلت يف 

التعذيب والعمل االجباري واالغتصاب وفتيات املتعة واملجازر وكل اصناف الجرائم املرتكبة بحق 

اإلنسانية.

االجابة  الياباين؟  الجانب  الحرب عىل  اقترصت جرائم  الفرضية األخرية، هل  تُطرح  من هنا 

قطعاً كال، فقوات التحالف مارست نفس الجرائم بحق اليابانيني يف املناطق التي استولت عليها، بل 

وزادت عليها أخذ تذكارات  الحرب War Trophies من جثث الجنود اليابانيني، وتفوقت يف اإلجرام 

عرب قصفها اإلسرتاتيجي للمدن اليابانية ذات الهندسة الخشبية وختمتها باستعامل القنابل الذرية 

ضد املدن اليابانية وسكانها.

اتصفت الحرب العاملية الثانية بوحشيتها عىل جميع الجبهات، يف إستهداف واضح إلنسانية 

البرش، ويف النهاية من حاكم مجرمي الحرب كان الطرف املنترص.
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الخامتة

 .1945 أيلول   2 يف  اإلستسالم  وثيقة  توقيع  فور  اإلحتالل  تحت  دولة  اليابان  أصبحت 

نزلت قوات اإلحتالل األمرييك عىل األرايض اليابانية ليصل عددها مع نهاية عام 1945 اىل 350,000 

اليابانية التي أُخضعت للحكم العسكري املبارش. قام  التاريخ لألرايض  جندي ليبدأ أول احتالل يف 

 Supreme Command of the Allied Powers – الحلفاء  لقوات  العليا  القيادة  بإنشاء  املحتلون 

SCAP  لإلرشاف عىل تنظيم إستسالم الجنود اليابانيني والتعاون مع السلطة اليابانية القامئة التي 

كان اإلمرباطور هريوهيتو ما يزال عىل رأسها. 

كان لهذا اإلحتالل املبارش آثاره عىل جميع الُصعد الحياتية واإلجرائية عىل الدولة اليابانية 

وطريقة عيش الشعب الياباين. عىل الصعيد العسكري تقرر حل الجيش اإلمرباطوري وكذلك البحرية 

اإللغاء   الحريب. أرشف عىل عملية  اإلنتاج  ذات  الصناعات  نزع سالحهم وتصفية  تّم  اإلمرباطورية، 

British Common Wealth Occupation Force-BCOF املكّونة من عنارص بريطانية واسرتالية 

Self- ونيوزيلندية وهندية والتي قُّدر عددها بـ40,000 رجل. تم إنشاء قوات الدفاع الذايت اليابانية

Defense Forces Jeieitai كبديل عن الجيش النظامي مع ميزانية رمزية تقّدر بـ1 % من اإلنفاق 

الحكومي.

قادة الجيش اإلمرباطوري وبقية مراكز القوى السياسية والعقائدية واإلقتصادية يف الدولة 

اليابانية خضعت ملحاكامت عسكرية من ِقبَل دول الحلفاء التي أنشأت املحكمة العسكرية الدولية 

للرشق األقىص  International Military Tribunal For the Far East- IMTFE التي تّم تقسيم 

املتهمني فيها اىل ثالث فئات:

الفئة A: للذين هم يف أعىل مراكز السلطة، والذين تآمروا إلشعال الحروب التوسعية.
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الفئة B: الذين قاموا بجرائم ضد اإلنسانية.

الفئة C: لألشخاص يف املستويات العليا يف هيكل القيادة، الذين خططوا وامروا وسمحوا، او حتى 

تغاضوا عن الفظائع التي ارتكبت.

 كان هناك 28 متهامً رئيسياً من كبار قادة الدولة، ُحكم عليهم كام ييل:

ستة من العسكريني اإلعدام شنقاً الرتكابهم جرائم حرب، جرائم ضد اإلنسانية، جرائم ضد السلم

مسؤل مدين اإلعدام شنقاً الرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

ستة عرش قيادياً الحبس املؤبد، ثالثة منهم ماتوا يف السجن، البقية اطلق رساحهم العام 1956

قياديان بالسجن لفرتات متفاوتة، ومات إثنان أثناء املحاكمة

عليهم  ُحكم   984 ييل:  كام  أحكامهم  كانت  للمحاكمة،  يابايّن  قياديٍّ   5700 خضع  أيضاً 

باإلعدام، 475 ُحكم عليهم بالسجن املؤبّد، 2944 ُحكم عليهم بالسجن لفرتات متفاوتة، 1018 متت 

تربئتهم، 279 مل يتم جلبهم اىل املحاكمة.

تجدر اإلشارة اىل أن اإلمرباطور هريوهيتو وباقي أعضاء األرسة الحاكمة تم تجنبيهم املحاكمة 

وفقاً لإلجراءات الخاصة املتفق عليها مع إدارة اإلحتالل التي أعطتهم الحصانة.

باإلضافة اىل محاكمة طوكيو جرت محاكامت أُخرى يف املناطق التي تواجدت فيها القوات 

اليابانية. ففي الصني حدثت 13 محاكمة أصدرت 504 أحكام منها 149 ُحكامً باإلعدام. ويف اإلتحاد 

السوفيايت جرت ايضاً محاكامت عسكرية Khabarovsk War Crime Trails ُحكم فيها عىل 12 

.Labor Camps ضابطاً من جيش كوانتونج بالسجن يف مخيامت العمل

من املسائل الشائكة عىل الصعيد العسكري ايضاً كانت قضية أرسى الحرب. فالجندي الياباين 

كان يخضع لقانون سنجنكن العسكري Senjinkun Military Code الذي يُحرّم الرتاجع او اإلستسالم. 

ملقاومة أي مترّد أصدر البالط اإلمرباطوري بياناً اعلن فيه أن الجنود الذين يقعون تحت سلطة قوات 
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العدو لن يُعتربوا كأرسى حرب. فوراً إستسلم حوايل 1000,000 جندي للحلفاء الغربيني و1200,000 

لحكومة الصني الوطنية هؤالء األرسى باالجامل متت معاملتهم بطريقة مقبولة وفقاً ملعاهدة جنيف 

Geneva Convention ومتت إعادتهم تدريجياً إىل الوطن األم. 

كذلك إستسلم حوايل 575000 جندي ياباين لإلتحاد السوفيايت و60,000 للشيوعيني الصينيني، 

هؤالء متت معاملتهم بقسوة وأرسلوا اىل مخيامت العمل التي بلغت 49 مخيامً موزعة عىل األرايض 

عندما  واألمراض.  والجوع  الصعبة  العمل  ظروف  بسبب   100,000 حوايل  منهم  قُتل  السوفياتية. 

اليابان عىل دفعات حتى  اليابان واإلتحاد السوفيايت عاد 473000 أسري اىل  تحسنت العالقات بني 

العام 1956، وبقي 47000 يف عداد املفقودين حتى يومنا هذا.

عىل الصعيد السيايس، ركزت السياسة األمريكية عىل نرش املفاهيم الدميقراطية يف املجتمع 

الياباين. الخطوة األوىل كانت إصدار قيادة اإلحتالل األمر رقم 448 وفيه إلغاء صفة دولة الشنتو 

 Living God متجسد  إله  هو  اإلمرباطور  االيديولوجية  لهذه  فطبقاً  اليابان،  عن   Shinto State

Arahitogami. يف األول من كانون الثاين 1946 صدر مرسوم إمرباطوري يعلن إنسانية اإلمرباطور 

اإلمرباطور  وبدأ  الجديدة،  اليابان  بناء  إطار  وذلك يف   Human Declaration Ningen-Sengen

يظهر بصورة علنية أمام أنظار شعبه ويزور املدن وأسواقها وكذلك األحياء املدمرة واملصانع.

السالم  دستور  اسم  عليه  أُطلق   ،1947 أيار  من  الثالث  يف  الجديد  الياباين  الدستور  صدر 

Peace Constitution Heiwa Kenpo وفيه بقي اإلمرباطور رمز الدولة ووحدة الشعب، لكن تم 

التشديد عىل  تّم  نقل السلطة السيادية اىل الشعب وإعطاء صالحيات واسعة للحكومة والربملان. 

والحزب   Nihon Jauto الليربايل الحزب  التقليدية نشاطها وخاصة  األحزاب  الدميقراطية فعاودت 

التقدمي Nihon Simpoto، وكذلك نشطت التيارات اليسارية فعاود الحزب الشيوعي إجتامعاته 

وبرز الحزب اإلشرتايك بتحركاته. 
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طُبقت سياسة الالمركزية وأعطيت صالحيات واسعة للحكومات املحلية، وتم تعيني أشخاص 

يف  عامة  إنتخابات  جرت  الغربية  للدميقراطية  تطبيقاً  العامة.  املجاالت  يف  سياسية  سوابق  بدون 

العارش من نيسان 1946، تحت إرشاف اإلحتالل. تقدم للعضوية 2770 مرشحا، 95 % منهم مل يقوموا 

بأي وظيفة عامة سابقاً وميثلون 363 حزباً سياسياً، من ضمن املرشحني 79 إمرأة. بعد إعالن النتائج 

تبني فوز 39 إمرأه مبقاعد إضافة إىل أربعة فائزين ميثلون التيار اليساري، نتيجة لهذه اإلنتخابات 

تسلم الحزب الليربايل رئاسة الحكومة اليابانية.

عىل الصعيد الثقايف واإلجتامعي، إهتم اإلحتالل األمرييك باالصالح التعليمي، فتم وضع نظام 

اإلبتدائية،  للمرحلة  األمرييك عىل طريقة 6-3-3، مبعنى ست سنوات  للنظام  درايس جديد مشابه 

ثالث سنوات للمرحلة املتوسطة وثالث سنوات للمرحلة الثانوية، إضافة اىل أربع سنوات للدراسة 

الجامعية. ايضاً تّم تشكيل نقابات للمعلمني وتغيري املناهج الدراسية وتّم إنشاء مجالس األهل يف 

املدارس.

عىل الصعيد اإلجتامعي، كان املجتمع مدمراً عىل الصعيد النفيس إضافة إىل التدمري املادي 

املنظمة  الجرمية  وظهرت  مأوى  بال  هي  التي  العائالت  وكرثت  البطالة  إنترشت  اليابانية.  للمدن 

والسوق السوداء. رافق ذلك إنتشار املخدرات والكحول والدعارة. إال أن املميز هو رسعة رد الفعل 

من اإلدارات اليابانية املحلية التي سارعت إىل ترميم املجتمع والحد من آفاته اإلجتامعية برسعة 

قياسية ليعود للمجتمع الياباين التقليدي متاسكه.

إضافة اىل مشكالت السكان املحليني، عاد إىل اليابان 5,100,000 من املستوطنني اليابانيني 

يف املستعمرات السابقة يف تايوان ومنشوريا اللتني أعيدتا إىل الصني، وكذلك من كوريا التي أعطيت 

اإلتحاد  طردهم  ياباين   400,000 إضافة  متت  ثم  الباسيفيك.  جزر  مختلف  من  وايضاً  اإلستقالل 

السوفيايت من جزر الكوريل وجزيرة سخالني التي اصبحت جزءاً من أراضيه.
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الزابياتسو  رشكات  حل  لتأكيد  شخصياً  األمرييك  الرئيس  تدخل  اإلقتصادي  الصعيد  عىل 

Zaibatsu التي كانت من أهم العوامل املؤثرة يف إنشاء وتشجيع العسكرتاريا اليابانية، وكذلك تم 

تصفية جميع الصناعات ذات الطابع العسكري وإنشاء مصانع مدنية عوضاً عنها.

إقتصادية جديدة  تكتالت  ما ظهرت  اإلقتصاد، رسعان  عامل  الياباين يف  النموذج  مع  توافقاً 

اطلق عيها كريتسو Keiretsu. أساس كل مجموعة هو بنك رئييس يقوم بتمويل عدد من الرشكات 

اىل خارج  نشاطها  امتّد  ما  باهراً ورسعان  مالياً  نجاحا  التكتالت  أدائها. حققت هذه  ويُرشف عىل 

األرايض اليابانية لتحدث خالل فرتة زمنية قصرية املعجزة اإلقتصادية اليابانية، ولتتحول اليابان اىل 

بلد إنتاجي متطور لديه واحدة من أفضل إقتصاديات العامل.

      أُجربت اليابان عىل دفع تعويضات باهظة عقاباً عىل مشاركتها يف  الحرب العاملية الثانية، ولقد

اتخذت التعويضات أشكاالً ثالث:

1- التنازل عن جميع األُصول اليابانية يف املستعمرات وشمل ذلك املصانع واملناجم وخطوط  السكة 

الحديدية ومختلف املنشآت اإلقتصادية. طالت املصادرة باإلضافة إىل أمالك الحكومة اليابانية جميع 

األُصول العائدة للرشكات واملنظامت اليابانية وكذلك املواطنني العاديني. بلغ مجموع تلك األُصول 

25.3 مليون دوالر أمرييك تحولّت ملكيتها إىل الصني وكوريا وتايوان و باقي املستعمرات السابقة. 

بلغت األحمر،  الصليب  عرب  الدفع  تم  وعائالتهم،  الحرب  ألرسى  تعويضات  اليابان  دفعت   -2   

التعويضات 4.5 مليون باوند إنكليزي.

 - دفعت اليابان مبالغ إعادة إعامر ملستعمراتها السابقة، بلغت قيمتها 64.349 مليون ين ياباين.3

إستفادت منها بورما والفليبني وأندونيسيا و فيتنام.

   يف 22 متوز 1976 دفعت اليابان آخر إلتزامتها املالية تجاه دول الحلفاء.

ســـان  يف  الســـالم  معاهـــدة  توقيـــع  حتـــى  اإلحتـــالل  تحـــت  اليابـــان  رضخـــت 

والتـــي   1951 ايلـــول   18 يف   The San Francisco Peace Treaty فرانسيســـكو 

األمـــرييك  اإلحتـــالل  قـــوات  بـــارشت  حيـــث   ،1952 نيســـان   28 يف  بتطبيقهـــا  بـــدأ 
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اإلنسحاب من األرايض اليابانية. عادت اليابان بلداً مستقالً من جديد، مع إستثناء جزيرة ايوجيام 

الحكم  بقيت تحت  والتي  أوكيناوا  عام 1968 وجزيرة  األمريكية حتى  السيطرة  بقيت تحت  التي 

األمرييك حتى عام 1972.

 Mutual Security وقّعت اليابان مع الواليات املتحدة األمريكية معاهدة تعاون عسكري

 Treaty of Mutual املتبادل  واألمن  التعاون  معاهدة  ثم   1954 عام  يف   Assistance Pact

عىل  املوجودون  األمريكيون  الجنود  أصبح  بذلك   ،1960 عام  يف   Cooperation and Security

األرايض اليابانية خاضعني لإلتفاقية وليسوا جنود إحتالل.

أخريا، بقيت اليابان تحت اإلحتالل املبارش ملدة سبع سنوات 1945 - 1952 ثم عادت لتنهض 

مرة أُخرى عرب الطرق السلمية مرتكزة عىل خصائص اإلنسان الياباين الذي يتمتع بالصرب واملعرفة 

والوالء يدعمه مجتمع متامسك ما زالت روح اليابان متجذرة بداخله. من جديد بدأت اليابان تدعو 

للفكرة اآلسيوية: إمنا هذه املرة عرب الوسائل السلمية.
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ترجمة للمصطالحات اليابانية الواردة

 اللغة العربية
اللغة اليابانية بحرف الروماجي              

  Romaji

Arahitogamiإله حي

Bakufuحكومة عسكرية

Barakukaiاتحادات القرى

Bummei Kaikaعرص املدينة والتنوير

Bushidoطرائق الفارس املحارب

Chi Jin Yuالحكمة واليقظة والشجاعة

Chi ni Roku Jikenحادثة 6 شباط 1936

Chiniji-hoقانون حفظ السالم األهيل

Chonaikaiاتحادات املدن

Chuka Mikoka Ishin Seifuحكومة اإلصالح للجمهورية الصينية

Chusetsuالوالء

Dadaoحكومة اإلسلوب األمثل

Dai Nihon Fujinkai  االتحاد االمرباطوري للمرأة اليابانية

Dai Nihon Sangyo Hokokokukaiوحدات االنتاج الوطنية

Dai Nihon Seishonendanاالتحاد االمرباطوري للشباب اليابانني  

Dai Nippon Teikokuامرباطورية اليابان العظمى

Daigensa قائد عام للقوات املسلحة

Daimyoحاكم إداري
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Daito Kaigiمؤمتر رشق آسيا الكربى

Demokurashiدميقراطية

Diatoa Kyoeikenتحالف رخاء رشق آسيا

futatsu no tainsen kan noikeru تاريخ اليابان السيايس بني الحربني العامليتني

Nippon seiji shi

Gaichiدائرة املستعمرات الخارجية

Bijutsu  Gakkoكلية الفنون

Gekojujoالتالعب بالقادة من قبَل املرؤوسني

Gima Fuyoواجب املساعدة

Gotoتحالف قوى

Gozen Kaigiمؤمتر امرباطوري

 Gunjin Hokuyuاملرسوم العسكري للجنود والبحارة

Gyoknon-hosoخطاب االستسالم

Hanوحدات إدارية

Heiminالعوام

Heiwa Kenpoدستور السالم

Hi Bunseiالنظام الطبقي القديم

Hijojiاالستنفار الوطني

Hiraga Shukugakuمرسوم املؤسسات التعليمية 

Banzai totsugekالهجامت الشاملة االنتحارية  i  

Ichi-Go Sakusenالعملية رقم  1

Ichioku Isshinicروح واحدة ملئة مليون انسان
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Isseالجيل االول

Jeieitaiقوات الدفاع الذايت اليابانية

Jinminشعب

Jushinالقادة الجدد

Kabukiاملرسح القومي

Kaikyo Gaironالتعريف باإلسالم

Kamikazeالعواصف اإللهية

Kanالبريوقراطيون

Kazuko seidoالنظام العائيل

Keiretsuتكتالت اقتصادية

Keishi – Choرشطة طوكيو

Keizaiاالقتصاد

Kempeitaiالرشطة العسكرية

Ketsumeidaiجامعة أخوة الدم

Kodohaمجموعة الطريق اإلمرباطوري

Kokkaدولة

Kokka Sodinقانون التعبئة العامة

Suuji Kokokuقوى املحور

Kokotaiمبادئ  الفرادة اليابانية

Kokuminأمة

Kokumin Hakkoمدارس الشعب

Kokusaku Gaishaرشكات حكومية



186

Kokutai no Hongiاملبادئ الرئيسية للفرادة القومية اليابانية

Kozuku -kokkaالعائلة – الدولة

Kurofuneالسفن الرشيرة السوداء

kyohei fukokuبلد غني وجيش قوي

Kyoson Kyoeiالتشارك يف الرغد والرفاه

Kyujitaiالجيش اإلمرباطوري الياباين

Kyujo Jikenمؤامرة انقالبية

  Meiji Ishinاإلصالح املايجي

Meirokushaمنظامت تعمل عىل نرش العلوم العرصية

Minاألحزاب السياسية

Minshu-shugiالدميوقراطية املطلقة     

Mokusataالصمت القاتل

Naiciدائرة الوطن  الداخلية

Nanjin Guo Min Zheng حكومة الصني – نانكني

Nenko Joretsuنظام الرواتب

Nezumi Yusoمواصالت الجرذ

 Nihon Kukumin Kotogakkoاملجلس الوطني للمدارس الثانوية

Nihon Shokiالتاريخ الياباين  

Ningen-Sengenمرسوم امرباطوري يعلن إنسانية االمرباطور

Nippon, Nihonاليابان
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Niseiالجيل الثاين

Nisso Churitsu Joyakuمعاهدة الحياد اليابانية – السوفياتية

OATHمبادئ اإلصالح الخمسة

Oyato Guikojujinالخربات األجنبية

Sakokuعزلة طوعية

Samuraiالفارس املحارب

Sangyoالصناعة

Seinin Gakakoمدارس الشباب 

عدم التطفل عىل السياسة واالنشغال باآلراء 

املضللة

 Seiron ni modowaza seiji ni

kakawarazu
Senjinkunقانون عسكري

Senmon Gakkoاملدارس املتخصصة

Shogunقادة عسكريون

Mimpon -Shugiالتطبيق الدميقراطي للسيادة

Siesaku Kaikyoسياسة التقارب مع املسلمني

Snapoالجمعية الوطنية الصناعية لليابان

Sunseiالجيل الثالث

Tairiku Datsu Sakusenاخرتاق القارة

 Taisie Yokusankai املنظمة اليابانية لدعم السلطة االمربطورية

Takumu shoوزارة الهجرة

Tanari-gumtاتحادات الجوار

Ten ichigoعملية السامء
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 Tenno Kikansctuنظرية العضو االسمى

ال يشمل أي إساءة المتيازات جاللة االمرباطور 

كعاهل إلهي

Tenno no Kokka Toji no taiken

Tersuno Bofoإعصار الفوالذ

Tokkotaiوحدات الهجوم الخاصة

Toseihaمجموعة السيطرة

Toyotomiحاكامً مطلق الصالحيات

Vinpo aitasukeالتعاون املشرتك للجريان

Waken Yosai  تكنولوجيا غربية وروح يابانية

Yokusam Seijikaiالرابطة السياسية لدعم السلطة االمرباطورية

ال تتمنى شيئاً حتى النرص
Yoshigorimasu Katsu made wa

Zaibatsuاالحتكارات الكربى

Zetaku wa teki daالرفاهية هي العدو
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رقم 

الوثيقة

تاريخها
مضمونها

عدد 

الصفحات
املصدر

سنةشهريوم

إتفاقية كاناجاوا 13131854

 Kanagawa Treaty بني 

اليابان وأمريكا

مكتبة الربملان 2

الياباين

الدستور الياباين21121889

 Constitution  of  the

Empire of  Japan

 مكتبة الربملان 5

الياباين

تقرير  كني كني روكيو 32971894

Kenkenroku: قسم 

املعلومات يف وزارة 

الخارجية اليابانية عن 

أسباب الحرب الكورية

مكتبة الربملان 1

الياباين 

معاهدة شيمونوسيك41741895

 Shimonoseki Treaty 

بني اليابان والصني

مكتبة الربملان 4

الياباين

ثبت الوثائق
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معاهدة الحلف الياباين 53011902

 Anglo  اإلنكليزي-

-Japanese Alliance

مكتبة الربملان 2

الياباين

اإلعالن اإلمرباطوري 61021904

للحرب عىل 

    Imperialروسيا

Proclamation of  War

مجتمع أبحاث 1

الحرب الروسية 

اليابانية

إعالن اإلنتداب الياباين 72321904

 Japan-  عىل كوريا

 Korea Protectorate

Treaty

مكتبة الربملان 1

الياباين

معاهدة بورت سموث     8591905

  Portsmouth Treaty

بني اليابان وروسيا.

مجتمع أبحاث 3

الحرب الروسية 

اليابانية

اإلنذار الياباين 91581914 

للمستعمرات األملانية 

 Japan Ultimatum to

Germany

مكتبة الربملان 1

الياباين
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املطالب الواحد والعرشون                101811915

 The Twenty-One

Demands

املفروضة من اليابان عىل 

الصني.

وثائق جامعة يال3

Yale University

ملحق الرد الصيني11851915

 Chinese Reply to

  .Japanese Ultimatum

وثائق جامعة يال1

معاهدة الدول األربع: 1213121921

أمريكا، بريطانيا، فرنسا، 

واليابان

Four Power Treaty

وثائق جامعة يال1

معاهدة الدول الخمسة: 13621922

أمريكا، بريطانيا، فرنسا، 

اليابان وإيطاليا

 Five Power Treaty

للحد من التسلح.

وثائق جامعة يال7
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معاهدة الدول التسع: 14621922

أمريكا، بريطانيا، فرنسا، 

اليابان، وإيطاليا باإلضافة 

إىل بلجيكا، الربتغال، 

هولندا والصني.  

Nine Power Treat

وثائق جامعة يال2

رسالة من شيديهارا  1561924

 Shidehara إىل 

  Hanihara هانيهارا

، من وزارة الخارجية 

إىل السفري الياباين يف 

واشنطن تتعلق باألزمة 

التي سببها قانون 

حد الهجرة اليابانية 

إىل الواليات املتحدة 

األمريكية

مكتبة الربملان 1

الياباين

مؤمتر لندن: معاهدة 161930

الحد من التسلح البحري 

London Conference

مكتبة الربملان 6

الياباين
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رسالة يوشيدا  Uchidaإىل 172731933

األمانة العامة يف عصبة 

األمم تعلن اإلنسحاب من 

العضوية.

مراجع2

مذكرة تطهري الجيش        181171935

     Memorandum the

     army Purge. on

مكتبة الربملان 1

الياباين

اإلتفاقية األولية للمعاهدة 1925111936

املناهضة للشيوعية   

  Anti-Comintern

 Pact – Supplementary

Protocol

وثائق جامعة يال1

املعاهدة املناهضة 2025111936

للشيوعية 

 Anti-Comintern Pact 

  German-Japanese

 Agreement signed at

Berlin

وثائق جامعة يال1
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إنضامم إيطاليا ملعاهدة 2125111937

املناهضة للشيوعية

 Anti-Comintern Italy,

 Germany and Japan

at Rome

وثائق جامعة يال1

221938 :Kawai تقرير كاواي توك

 Tuck قسم املعلومات يف 

وزارة الخارجية اليابانية 

وقد أعلن فيه: الوضع 

(األمر) الجديد يف رشق 

آسيا

 New Order in East

Asia

مكتبة الربملان 2

الياباين

مرسوم إلغاء األحزاب2371940

 Notification of

 Disbandment of

 Political Parties

مكتبة الربملان 1

الياباين

معاهدة إنشاء املحور242791940

Three Power  Pact

وثائق جامعة يال1
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اإلعالن اإلمرباطوري 258121941

للحرب عىل الواليات 

املتحدة األمريكية

 Imperial Rescript on

the declaration

مكتبة الربملان 2

الياباين

262121942 Executive Order  No.

9066

إلنشاء مخيامت العزل 

للمواطنني اليابانني أو من 

أصل ياباين

البيت األبيض2

إعالن القاهرة274121943

 The Cairo

 Declaration

وزارة الخارجية 1

األمريكية 

إتفاقية يالطا281121945

Yalta Agreement 

وزارة الخارجية 1

األمريكية
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رسالة الربت آينشتاين292531945

 Albert Einstein إىل 

الرئيس األمرييك فرانكلني 

 Franklin روزفلت

 Roosevelt واملتعلقة 

بأهمية اليورانيوم يف 

املجال العسكري لتحصني 

الدفاع الوطني

وثائق ترومان1

رسالة وزير الدفاع 302441945

 Henry هرني ستمسون

 Stimson إىل الرئيس 

األمرييك هاري ترومان  

 Harry Trumanلتعريفه 

باملرشوع الرسي للقنبلة 

الذرية

وثائق ترومان1

محرض إجتامع يف البيت 311861945

األبيض ملناقشة التطورات 

العسكرية

وثائق ترومان18
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مالحظات بخط يد الرئيس 321861945

ترومان تتعلق مبخططات 

الحرب

وثائق ترومان3

«مذكرة إعادة نظر» إىل 331771945

 Petition الرئيس األمرييك

 to the President of

 the U.S

وثائق ترومان2

مذكرة إىل الجرنال آرنولد 342471945

General Arnold وفيها 

ترشيح أربع مدن يابانية 

للقصف الذري

وثائق ترومان1

مذكرة إىل السالح الجوي 352571945

األمرييك تتعلق بإتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للقصف

وثائق ترومان1

إنذار بوتسدام362971945

 Potsdam

 Proclamation

وزارة الخارجية 2

األمريكية
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مسودة اإلعالن عن 373071945

القصف الذري  ثم  وضع 

إسم مدينة هريوشيام  

 Hiroshimaعىل املسودة

5

1

وثائق ترومان

مدونات بخط  يد الرئيس 38281945

ترومان تتعلق بالحرب مع 

اليابان

وثائق ترومان7

املذكرة األوىل بنجاح 39681945

القصف من األدمريال 

 Admiral إدواردز

 Edwards

إىل األدمريال ليهي

          Admiral Leahy

[(eye only)بشخصه]

وثائق ترومان1

برقية إعالم من وزير 40681945

الحرب إىل الرئيس األمرييك 

تبلغه بقصف هريوشيام

وثائق ترومان1
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مؤمتر صحفي يف البيت 41681945

األبيض

 release by the Press 

White House

وثائق ترومان3

مناشري (مرتجمة) القيت 42681945

عىل املدن اليابانية تدعو 

لإلستسالم

وثائق ترومان1

رسالة من الرئيس ترومان 431181945

تربر القصف الذري

وثائق ترومان1

441381945  Hullمذكرة إىل الجرنال

لتجهيز قنابل ّذرية جديدة

وثائق ترومان3

خطاب األمرباطور وقبول 451581945

رشوط الحلفاء

مكتبة الربملان 2

الياباين

بيان رئايس أمرييك يعلن 461981945

قبول اليابان رشوط 

الحلفاء

مكتبة الربملان 1

الياباين

إعالن آليات اإلستسالم                          471981945

 Instrument of

 Surrender

وثائق ترومان2
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دراسة إسرتاتيجية رسمية 481961946

 U.S Strategic أمريكية

  Bombing Survey

دراسة رسمية أمريكية 

تتعلق تحرب البا سيفيك 

والقصف الذري. سنقتطع 

منها الجزء  II/B واملتعلق 

بالخسائر البرشية 

 Casualties صفحة 16

وثائق ترومان46

رسالة من الرئيس األمرييك 4912121946

تتعلق بالتفكري املضني 

قبل إتخاذ قرار القصف 

الذري

وثائق ترومان2

مذكرة رسمية مبناسبة 50681951

ذكرى هريوشيام

وثائق ترومان1

رد رئايس أمريك عىل 516121952

املشككني بقرار القصف 

الذري

وثائق ترومان2
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رسالة صحفية من الرئيس 521231958

األمرييك األسبق هاري 

ترومان إىل رئيس املجلس 

البلدي يف هريوشيام توكا 

 Tsukasani ساين توجوري

 Tujuryتتعلق بالتاريخ 

األمرييك- الياباين املشرتك

وثائق ترومان3

رسالة من الرئيس األمرييك 53481964

السابق هاري ترومان 

تؤكد عرض اإلستسالم غري 

املرشوط عىل اليابان قبل 

إستعامل «مجرد» نوع 

آخر من السالح

وثائق ترومان1
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التسلسل الزمني  

 Chronology

       
إعالن الحكومة مع وضع اإلمرباطور عىل رأس الحكم.1868

مبادئ اإلصالح الخمسة OATH The five-article charter يعلن من قبل نيسان6

اإلمرباطور وميكن إعتباره الدستور األول لليابان، وفيه تم وضع أُسس الحكم 

يف حقبة املايجي Meiji ، وفيه تم تحديد جميع املجالس اإلستشارية الكربى 

والصغرى.

اإلمرباطور يستقبل ممثلني أجانب عىل املأل

تم تجديد مجالس الدولة بالكامل، وأصبحت الهيئة الحاكمة العليا اآلن تتكون حزيران

من مجلس وحيد للحكم يشتمل عىل:

1- هيئتني أعىل وأدىن للمشاورة.

2- مكتب لرئيس املجلس.

3- خمس إدارات للدولة: أ- الحرب  ب- العالقات الخارجية

                      ج- ديانة الشنتو  د- املالية   هـ- العدالة

مل يكن هذا النظام مؤسساً وفقاً للمعايري الغربية، إمنا مرتكز عىل النظام الياباين 

القديم الذي أُسس العام 701 مع نفس األقسام والعناوين. إستمر تطوير هذا 

النظام حتى العام 1871، وأخرياً ظهرت النسخة النهائية العام 1889.

إعادة تأهيل مدينة إيدو  Edo وتحويلها إىل عاصمة أُطلق عليها إسم طوكيو أيلول

.Tokyo

بداية حملة إعتقاالت طالت املُتنرصين وإستمرت حتى العام 1870، إعتقل 

مبوجبها حوايل 300 مسيحي.

اإلمرباطور ينتقل إىل طوكيو التي أصبحت مقراً للحكومة.آذار1869
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التي متوز للمقاطعات  كحكام  تعيينهم  تم  لإلمرباطور  الوالء  أعلنوا  الذين  الداميو 

كانوا يسيطرون عليها.

الكهنة  جمع  تخيري  وتم  الدولة،  مجلس  داخل  الشنتو  إدارة  نفوذ  تعاظم 

البوذيني املرتبطني مبعابد الشنتو بني العودة إىل الحياة املدنية أو العمل ككهنة 

تابعني للشنتو.

إقامة رضيح طوكيو شوكانشا Tokyo Shokansha إلراحة نفس الذين ماتوا 

خالل عهد اإلصالح املايجي.

تصدر الحكومة Proclamation of the Great Doctrine الذي يعيد كاناجارا شباط18703

Kannagara Way of Kumi كمبدأ موجه لألمة اليابانية.

بذلك أصبح عىل كل ياباين أن يتسجل يف أقرب معبد كامي ملكان إقامته.

إقرتاح قانون تجنيد إلزامي من أجل بناء جيش وطني (مل يدخل التنفيذ حتى 

العام 1873).

اليابان تستدين حوايل 1.000.000 جنيه إسرتليني من بريطانيا العظمى لبناء 

أول خط سكة حديد.

تم تقسيم مجلس الدولة إىل 3 هيئات:1871

أ- الهيئة املركزية: لصناعة القرار.

ب- الجناح األيرس: لجنة إستشارية.

ج- الجناح األمين: لجنة إدارية.

إنشاء وزارة التعليم والتي سوف تشجع إدخال األساليب الغربية يف التدريس 

وتساهم يف بناء نظام وطني شامل للتعليم.

ين. سوف   Yen فيه الرئيسية  العملة  أُطلق عىل  نقدي جديد،  نظام  إعتامد 

ترتاوح قيمته يف العقود املقبلة بالنسبة للدوالر بني نصف دوالر ودوالر واحد.
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املراسيم  جميع  منع  ذلك  تبع  الشنتو،  إدارة  مكان  الشنتو  وزارة  إحالل  تم 

البوذية التي كانت تؤدى يف القرص اإلمرباطوري وكذلك مصادرة أرايض املعابد 

الفخمة  البوذية  املعابد  من  العديد  تعرض  ولقد  الدولة،  قبل  من  البوذية 

للتدمري يف تلك الحقبة.

إلغاء جميع آب29 فجأة عن  تعلن  الكافية  القوة  متتلك  بأنها  الحكومة  بعد شعور 

اإلقطاعات وتحويل البالد إىل 3 واليات رئيسية إضافة إىل 72 مقاطعة ريفية.

الداميو  الطلب من  املركزية، وتم  الحكومة  الجدد من قبل  الحكام  تم تعيني 

مغادرة مناطقهم والتوجه مع عائالتهم إىل العاصمة. يف املقابل تم منح رواتب 

تقاعدية لهم، كذلك قامت الحكومة بإعفائهم من بعض ديونهم.

 

   تلغي الحكومة جميع التصنيفات الطبقية القدمية وتقوم بتقسيم الشعب 

النهوض  املجتمع عىل  للجميع مام ساعد  املساواة  أعلنت  فئات جديدة.  إىل 

ولكن يف نفس الوقت مل يكن القانون يتعامل مع الجميع باملساواة.

ترشين 

ثاين

إيواكورا  ترأسها  بعثة  تشكيل  تم  اإلقتصادية  األوضاع  لتحسني  محاولة  يف 

و  الساتسوما  من   Okubo أوكوبو   وتضم  البالط،  نبالء  من  وهو   Iwakura

إيتو Ito  من التشوشو. أرسلت أوالً إىل الواليات املتحدة األمريكية ومن ثم إىل 

البعثة عادت  تكافؤاً، ولكن  أكرث  تجارية  املطالبة مبعاهدات  أجل  أوروبا من 

دون تحقيق النتائج املرجوة.

1872.Ryuku Island تفرض اليابان رقابة إدارية عىل جزيرة ريوكيو

الرشوع يف إنشاء مصارف وطنية.

تصدر الحكومة األمر التعليمي  Education Act الذي يدعو إىل تعليم عاملي 

بصيغة وطنية، بداية من التعليم اإلبتدايئ، يف محاولة إللغاء األمية. تم وضع 

املنهج وفقاً لألسس الغربية.

.Baseball تتعرف اليابان عىل رياضة البيسبول

.Yokohoma تأسيس أول كنيسة بروتستانتية يف يوكوهوما
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تم تشييد أول خط سكة حديد يربط بني طوكيو ويوكوهاما مبسافة 18 ميل.

بدء العمل بالتقويم الغريب (امليالدي) يف اليابان.كانون ثاين18731

األول  الوطني  الجيش  بتشكيل  وبدأت  اإلجباري،  التجنيد  تعلن  الحكومة 

إنتهى دور  بذلك  الساتسوما وتشوشو وتوزا.  إليه مقاتلو عشائر  إنضم  الذي 

الساموراي يف الحياة العسكرية.

تحولت طريقة جبّي الرضائب من نسبة عىل املحصول إىل قيمة مالية ثابتة، متوز

مام سمح للحكومة بالتنبوء مبداخيلها ألسباب تتعلق بوضع امليزانية. تم منح 

األرايض لألشخاص الذين يقومون بدفع الرضائب، بهذه الطريقة إنتقلت ملكية 

األرض من الداميو السابقني إىل املزارعني أنفسهم.

.Bonin Islands البحرية اليابانية تسيطر عىل جزر البونني

الشنتو والبوذيون  أنصار  الوقت يقوم  التنصري، يف نفس  إلغاء قانون منع  تم 

والكونفوشيسيون بحملة مضادة للتغلغل املسيحي.

التسجيل اإللزامي يف معابد الشنتو للمواطنني يتم إلغاؤه بعد النقد املتكرر من 

قبل العديد من األطراف.

دفع  أجل  من  وذلك  بريطانيا  من  ثاٍن  قرض  عىل  اليابانية  الحكومة  تحصل 

الرواتب التقاعدية للداميو السابقني وحاشيتهم، وهو القرض األخري يف الـ 25 

سنة املقبلة.

عودة بعثة إيواكورا، لتجد أن القادة العسكريني يعدون الخطط لغزو كوريا أيلول

وفورموزا (تايوان).

 Public اليابان  يف  سياسية  جمعية  أول  بتشكيـل   Itagaki إيتاجايك  يقوم 

الكيل  باملعنى  سياسياً  حزباً  تكن  مل   .Aikoku koto  Society of Patriots

أسس  الوقت  نفس  ويف  الحكومة  يعارض  سيايس  تجمع  أول  كانت  ولكن 

 ،  Society of Freethinkers   Risshisha بالسياسة تُعنى  تعليم  أكادميية 

وكانت العضوية فيها مقترصة عىل الساموراي السابقني.
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يف كانون أول1874 دوره  بسبب  واكورا»  «إي  إستهدفت  ناجحة  غري  إغتيال  محاولة  جرت 

تهميش الساموراي.

الحكومة  إىل  مذكرة  أرسلوا  وآخرون   Eto إيتو   و   Goto جوتو   و  إيتاجايك 

مطالبني بتشكيل جمعية متثيلية وأرفقوا ذلك بحملة دعائية.

ما  لكنه  بالحكومة،  والتحق  إيتاجايك  للمفاوضة، حيث عاد  وكان ذلك سبيالً 

لبث أن إستقال من جديد.

 Jiyu Freedom and Peoples Rights Movement يقوم إيتاجايك بتأسيس

.Aikok Koto Puplic Party of Patriots وأيضاً يؤسس Minken Undo

تخضع جميع أقسام الرشطة يف البالد للسيطرة املبارشة من قبل وزارة الشؤون 

الداخلية.

القوات الحكومية تخضع مترداً يف ساجا Saga.أيار

تُرسل قوات إستطالعية إىل فورموزا رداً عىل مقتل بعض الصيادين اليابانيني من 

جزيرة ريوكيو.ويف الحقيقة أن الكثري من القيادات اليابانية كانت تبحث عن 

حجة لتربير التوسع الياباين املرتقب.

إلستباق أي مواجهة مع الصني يذهب أوكوبو  Okubo بنفسه إىل بيكني إلجراء 

مقابل  تعويضات  دفع  الصني عىل  وافقت  الصينية.  السلطات  مع  املحادثات 

إنسحاب القوات اليابانية من الجزيرة.

يف محاولة إلسرتضاء إيتاجايك يتم إعادة هيكلة الحكومة. فتقرر إعادة مجلس 1875

الدولة The Council of State وإضافة مجلس شيوخSenate Council  و 

.Supreme Court الهيئة العليا

أي  ورفض  لألنباء  صارمة  رقابة  عىل  يشدد  .كان  للصحافة  قانون  سن  تم 

إنتقادات سياسية موجهة للحكومة.
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اليابان تبادل جزر سخالني Sakhalin Islands مع روسيا مقابل جزر الكوريل 

.Kuril Islands

يف  بريي“  ”أُسلوب  اليابان  تستعمل    : The Unyo Incident إنيو  حادثة 

التجارية، وذلك مع كوريا. فتم  ”دبلوماسية السفن الحربية“ لفتح العالقات 

إرسال سفينة حربية إىل جزيرة هانغ وا Hanghwa Island يف الجانب الغريب 

اليابان عىل  من الشاطئ الكوري.أطلق الكوريون املدافع بإتجاهها فإحتجت 

هذا اإلعتداء عىل بعثة سلمية.

يف محاولة لنبذ التقليدي اإلجتامعي يف قيام النساء املتزوجات بصبغ أسنانهم 

باألسود، تتوقف اإلمرباطورة عن العمل بهذا الُعرف.

مُينع الساموراي من حمل السيوف.

إيتاكاجي يرتك الحكومة من جديد، حيث أصبح من الواضح أن مجلس الشيوخ 

واملجالس اإلقليمية لن تحظى بأي سلطة حقيقية. كان مجلس الدولة املركزي 

مرصاً عىل عدم الرتاجع عن أي قرار يتخذه.

يُعهد بتسيري شؤون وزارة الداخلية إىل إدارة الشؤون الدينية.كانون أول1877

إكتامل خط السكة الحديد الثاين يف اليابان وهو يربط أوساكا  Osaka  بكيوتو  

.Kyoto

مترد سينانSeinen Rebellion : حوايل 80.000 من مقاتيل الساموراي بقيادة 

سايجو تاكاموري  Saigo Takamori بدأوا مترداً كبرياً. بعد 9 أشهر من القتال 

سيبيوكو   طريقة  عىل  سايجو  إخضاعهم،إنتحر  من  الحكومة  متكنت  العنيف 

.Sepuku

 

 من املهم هنا اإلشارة إىل متكن الجيش الوطني املكّون من أفراد الشعب من 

هزمية نخبة مقاتيل الساموراي التابعني لعشائر الساتسوما. بعد ذلك مل تعد 

الحكومة تهاب أي ثورة مسلحة من قبل الساموراي املعارضني.
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منتخب حزيران متثييل  مجلس  إنشاء  طالبة  اإلمرباطور  إىل  مذكرة  شيشا  ري  تُقدم 

اإلمرباطوري  النهج  وتحوير  اإلمرباطور  صالحيات  بإغتصاب  الحكومة  متهمة 

الذي يضمن الحقوق السياسية للمواطنني.

تم رفض املذكرة وإعتقال الكثريين.

إغتيال أوكوبو إنتقاماً ملوت سايجو.أيار1878

هذه 1879 أن  فرغم  متثيلية.  بجمعيات  املقاطعات  يف  املحلية  املجالس  إستبدال 

اإلدارية  املهارات  منّى  تنظيمها  أن  إال  حقيقية،  سلطة  أي  متتلك  مل  األخرية 

للسلطات املحلية.

تشكيل هيئة األركان العسكرية Military General Staff وهي تتبع األوامر 

من اإلمرباطور  بشكل مبارش وتنسق معه وليس مع الحكومة املدنية.

بعد حوايل عقد من صدور األمر التعليمي متت مراجعة مفاعيله، حيث كان 

املركزية  إىل  إضافة  التعليم  وطرق  املنهج  عىل  الدولة  سيطرة  من  اإلمتعاض 

اإلدارية. يف النسخة الجديدة بقيت املبادئ العامة يف أطرها العريضة وتركت 

العشائرية  واألعراف  للتقاليد  وفقاً  املحلية  للسلطات  التفاصيل  يف  الحرية 

السائدة.

تشكيل مجالس متثيلية يف القرى والبلدات واملدن.1880

أوكوما يطالب بالتطبيق الفوري والكامل للنظام الربملاين الربيطاين، اآلخرون يف 1881

الحكومة رفضوا اإلقرتاح وطالبوا بالتغيري التدريجي. بعد اإلعتزال أسس جامعة 

.Waseda University واسيدا

يتم طرد أوكوما من الحكومة بعد قيامه بإنتقاد الخطط الحكومية لبيـع لجنة 

.Hokkaido Colonization Commission محمية هوكايدو

تعلن الحكومة مرشوعاً لطرح مسودة الدستور وتشكيل برملان وطني يف العام 

1890 يف محاولة لتهدئة الغضب الشعبي.
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للمشاركة يف  تحضرياً  أحزاب سياسية  وإنشاء  بتشكيل  الحكومة  معارضو  بدأ 

تأسيس الربملان الوطني.

أنشـأ إيتاجاكـي The liberal Party Jiyuto وأنشـأ أوكوما 

Rikken Kaishinto The Constitutional Progressive Party

قام أنصـار الحكومـة بإنشـاء 

.Rikken Teiseito  The Constitutional Imperial Party

تم  حيث  وطني   جيش  بناء  يف  والرشوع  الغرب  عىل  الكوري  اإلنفتاح  بدء 

اإلستعانة بالضباط اليابانيني الغربيي املنهج للقيام بالتدريب.

العامة The law of Public Meeting وفيه تشديد 1882 اللقاءات  صدور قانون 

القيود عىل التجمعات السياسية.

إنشاء البنك الوطني الياباين

يف إطار التحضري لكتابة مسودة الدستور يقوم إيتو مبرافقة وفد كبري باإلنطالق نيسان

بدراسة  الوفد  تعمق  دستورية.  أنظمة  عدة  لإلطالع عىل  البحار  وراء  ما  إىل 

الدستور األملاين.

مبنى متوز إحراق  ويتم  ياباين  عسكري  مستشار  فيه  يقتل  كوريا  يف  مترد  حصول 

املفوضية اليابانية إال أن املفوض الياباين متكن من الهرب.

الحربية والجنود، وذلك تحت آب بالسفن  الياباين إىل كوريا مدعامً  عاد املفوض 

زعم الثأر للمستشار الياباين وإحراق املفوضية. 

حملة اإلنتقام فوجئت بوجود قوات صينية ضخمة تفوقها بأضعاف. يف النهاية 

عقدت إتفاقية جديدة حصلت اليابان مبوجبها عىل حق متركز جنود يابانيني يف 

سيول من أجل حامية املصالح اليابانية.

وانتقل 1883 املايجي  لعرص  التقليديني  القادة  عهد  انتهى  وبذلك  إيواكورا  موت 

الحكم إىل قيادة أكرث شباباً.
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عودة إيتو إىل اليابان، فوراً تم إنشاء إدارة خاصة لكتابة الدستور وضعت تحت 1884

إرشاف وزارة الشؤون اإلمرباطورية وليس وزارة الداخلية لإليحاء بأن الدستور 

الجديد سوف يكون هدية من شخص اإلمرباطور للشعب.

يقوم إتاجايك بحل Liberal Party إليقاف تزايد نفوذ املتطرفني.

أيضاً أوكوما يرتك Reform Party، لكن الحزب يصمد فرتة بعده.

زيادة  من  الحكومة  يف  املحافظة  القوى  تتمكن  املعارضة،  أصوات  نهاية  مع 

قوتها، وبدأت بتقديم شخص اإلمرباطور عىل أنه الحاكم املطلق واألعىل للدولة.

تتكّون طبقة نبالء جديدة يف اليابان مكوناتها من الداميو السابقني وإرستقراطيي 

البالط واملسؤولني الحكوميني.

بدعم  بوعده  الياباين  املفوض  نكث  أثنائها  كوريا،  يف  إنقالب  محاولة  جرت 

اإلنقالبيني لتتمكن القوات الصينية يف غضون 3 أيام من إخامد املؤامرة.

   فر معظم املستشاريني اليابانيني إىل بالدهم ورافقهم بعض اإلنقالبيني، فيام 

بقي البعض اآلخر وقاتل الصينيني.

1885 Ito هريوبومي  إيتو  يقوم   : Convention of Tientsin تايتسن  مؤمتـر 

Hirobomi بزيارة إىل الصني للوصول إىل حل إلنهاء األزمة يف كوريا. توصل 

البلدان إىل إتفاق تقوم مبوجبه الدولتان بسحب جنودهام من كوريا يف غضون 

4 أشهر.

 بذلك خف التوتر بني الدولتني.

يف اليابان زاد نفوذ الجناح اليميني الداعي إىل التوسع يف آسيا.

الصني قامت بإنشاء نظام عميل لها يف كوريا لتضمن مصالحها.
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مجلس كانون أول وإلغاء  وزراء  رئيس  يرأسه  اليابان  يف  عرصي  حكومي  نظام  تشكيل 

الدولة، يف خطورة ملجاراة الركب العاملي.

    يف نفس الوقت بقي اإلمرباطور يف نظر الشعب هو الحاكم املطلق، أما دور 

رئيس الوزراء فهو إستشاري، بذلك سوف يتم قمع أي نقد موجه للحكومة ألنه 

يستهدف اإلمرباطور نفسه.

األملانية،  الطريقة  عىل    Civil Service System مدنية خدمة  نظام  إنشاء 

لإللتحاق بالعمل فيه يتوجب الخضوع لإلمتحان.

إتو هريوبومي يصبح أول رئيس للوزراء.

األمر التعليمي يتم تعديله مجدداً، فعاد إىل سيطرة الحكومة املركزية، وأعلن 1886

وزير التعليم موري آرينوري Mori Arinori أن التعليم هو لخدمة الوطن.

يعلم العامة أن وزير الخارجية بصدد توقيع إتفاقيات جديدة مع وفود أجنبية، 1887

قضاة  وجود  تفرض  أنها  إال  اإلمتيازات  لبعض  إلغاء  فيها  أن  من  الرغم  عىل 

أجانب يف حال أي نزاع قانوين ياباين – غريب.

اإلستقالة  عىل  الخارجية  وزير  إجبار  تم  حتى  الشعبية  اإلحتجاجات  كرثت   

وألغيت املفاوضات.

معاداة األجانب تصبح ظاهرة مجتمعية، وتشكلت جمعيات رسية تدعو لذلك، كانون أول25

ترافق الكره مع عنف ضد املسؤولني اليابانيني الرسميني . ملواجهة ذلك أعلنت 

Peace Preservation ordinance  Hoan Jori الحكومة حالة الطوارئ

عاد أوكوما إىل الحكومة كوزير للخارجية، لتعود املفاوضات مع األجانب ولكن 

إقرتاحاته رفضت بعنف مام أفشل املفاوضات.

ترشيع إنشاء مجالس للمدن.1888

يستقيل إيتو من أجل تكريس كل وقته من أجل كتابة مسودة الدستور .نيسان
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عىل شباط188911 التشديد  حيث  األملاين  الدستور  من  مستوحًى  وكان  الدستور,  إعالن 

النهوض القومي أكرث من الحقوق املدنية كالتي يف الدساتري األمريكية والفرنسية 

والربيطانية، وتم تشكيل:

House of Representatives -1

House of Pears -2

أمام  الوزراء مسؤوالً  رئيس  يكون  فيه  و  واسعة  اإلمرباطور صالحيات  أُعطي 

اإلمرباطور وليس أمام الربملان.

يف يوم إعالن الدستور تم إغتيال وزير التعليم بسبب مزاعم عن آرائه غري 

الوطنية.

ياماجاتا آريتومو Yamagata Aritomo يصبح رئيساً للوزراء.كانون أول

إنتخاب الربملان الياباين الذي عقد أول جلسة يف ترشين الثاين. عىل أرض الواقع متوز1890

كان معظم النواب من املعارضني للحكومة، عىل الشكل التايل:

 Goto Daido General Agreement Group 1- 60 عضواً من

2- 50 عضواً يف حزبني رئيسني:

     أ- The liberal Party أنصار إ تاجايك.

     ب- The Reform Party أنصار أوكوما.

أي  يربطهم  ال  الذين  املستقلني  من  جلهم  فكان  الباقون  عضواً   140 الـ  أما 

هدف مشرتك.

الشنتوية  مبادئ  إدخال  إعادة  وفيه  التعليم  عن  إمرباطوري  مرسوم  صدور 

والكونفوشية إىل املنهج التعليمي، واملالحظ أنه مل يتحدث عن التعليم ذاته 

بطريقة واضحة.

إصابة وزير الخارجية أوكوما بجراح بليغة جراء إنفجار قنبلة.

وضع قوانني تجارية، بأصول أملانية قيد التنفيذ.1891

ماتسوكاتا ماسايويش Matsukata Masayoshi  يصبح رئيساً للوزراء.أيار6
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ترشين 28

أول

زلزال عنيف يرضب والية جيفو  Gifu مخلفاً وراءه 25000 بني قتيل ومصاب.

تم حل الربملان الياباين األول بعد فشل الحكومة يف تحرير مرشوع امليزانية.كانون أول

عم اإلستياء يف البالد جراء تطبيق سياسة القبضة الحديدية.

بدء إنتخابات جديدة لتشكيل الربملان، هذه املرة أيضاً فشلت الحكومة يف شباط1892

الحصول عىل األغلبية.

الربملان الجديد تستقيل الحكومة، فيتم إعادة آب8 التعاون مع  بسبب الفشل يف 

تعيني إيتو هريوبومي كرئيس الوزراء من أجل محاولة عودة األمور إىل نصابها.

ترشين 

ثاين

عقد جلسة جديدة للربملان ولكن الرصاع مع الحكومة إستمر.

يقوم بعض أعضاء الربملان بإرسال مذكرة إىل اإلمرباطور يتهمون فيها الحكومة شباط1893

من  فيه  يطلب  أمٍر  إلصدار  اإلمرباطور  بإقناع  الحكومة  فرتد  الترصف  بسوء 

الطرفني التعاون سوياً، كان هذا ضمنياً توبيخاً للربملان.

ويتم حل كانون أول الحكومة  لصالح  سلبياً  الرد  يكون  أيضاً  لإلمرباطور،  أخرى  مناشدة 

الربملان.

وضع قانون مدين قيد التنفيذ، فيه الكثري من األصول الفرنسية. 1893

تم اإلعرتاف ببعض الحقوق املدنية الفردية، إال أن األرسة بقيت املكّون الرئييس 

للمجتمع. تم تسجيل جميع اليابانيني إما بصفة رب عائلة أو فرد فيها.

إجراء إنتخابات عامة.آذار1894

اليابان  تدخلت  كوريا،  يف  الحاكمة  األرسة  عىل  بالثورة  دينية  طائفة  قامت 

والصني بقواتهام إلخامد الثورة.

إنعقاد أول جلسة للربملان الجديد. فوراً يتم املبارشة بإجراءات إتهام الحكومة، أيار

الثالثة  يف املقابل صدر أمر إمرباطوري بحل الربملان رغم أن عمره مل يتجاوز 

أسابيع.

إنتهاء الثورة يف كوريا وطالبت الصني بخروج جميع القوات األجنبية من البالد.حزيران
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الصينيني، خالصتها  إىل  إقرتاحات  مجموعة  ويرسل  املطالبة  يرفض هذه  إيتو 

تركز عىل التعاون املشرتك يف كوريا.

الصني رفضت العرض الياباين وبدأت اإلستعداد لحرب محتملة.

توقيع إتفاقية جديدة مع بريطانيا.متوز16

تقوم القوات اليابانية بإعتقال امللك الكوري وتضع عىل رأس السلطة حكومة متوز23

دمية موالية لليابان. برسعة تطالب هذه الحكومة بإنسحاب القوات الصينية 

من األرايض الكورية.

العامل آب1 دهشة  وسط  الكورية،  األرايض  عىل  والصني  اليابان  بني  الحرب  إندالع 

يتمكن الجيش الياباين من قهر الجيش والبحرية الصينيني.

ترشين 

أول

تم طرد القوات الصينية من كامل األرايض الكورية.

الصني ترسل وفد سالم إىل اليابان.آذار1895

معاهدة شيمونوسيك The Treaty of Shimonoseki :  مبوجب هذه اإلتفاقية نيسان17

تنتهي الحرب الصينية – اليابانية. تقوم الصني بدفع تعويضات، باإلضافة إىل 

وشبه   Piscadore Islands بيسكادور  وجزر  (تايوان)  فورموزا  عن  التنازل 

جزيرة لياوتانغ Liaotung. ومن رشوط البنود أيضاً إعرتاف الصني بإستقالل 

األم، مشابهة ملزايا  الصينية  األرايض  اليابان مزايا (مجحفة) يف  كوريا وإعطاء 

الغربيني (املجحفة بدورها).

تبدأ اليابان بتاليف حكومة كورية موالية لها وتزيد نفوذها يف أجهزة الدولة.

روسيا وفرنسا وأملانيا تطالب اليابان بإعادة شبه جزيرة لياوتانغ إىل السيطرة نيسان23

الصينية. قبلت اليابان الفكرة ولكن إستفادت من زيادة حجم التعويضات.
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ترشين 

أول

بسبب محاولة امللكة الكورية التحالف مع روسيا من أجل تحرير بالدها من 

اليابانيني يأمر املفوض الياباين بإغتيالها.

متت إعادة املفوض إىل اليابان ومحاكمته يف متثيلية لتهدئة الرأي العام الدويل, 

وُحكم بالرباءة لنقص األدلة.

تشكلت مجموعات مسلحة داخل األرايض الكورية لتقاتل اليابانيني وأعوانهم.

امللك شباط1896 تهريب  من  األمريكية  املتحدة  والواليات  لروسيا  تابعون  عمالء  يتمكن 

الكوري وويل عهده من القرص، وبالتايل من سلطة وسيطرة املوظفني والضباط 

اليابانيني.

  يف نفس الفرتة الزمنية، تم إغتيال العديد من الوزراء املوالني لليابان وطرد 

بذلك  لروسيا،  موالية  قامت حكومة  أيضاً,  الكورية.  األرايض  من  مستشاريها 

توقفت مؤقتاً القدرة اليابانية يف التحكم باملصري الكوري.

The Reform Party Kaishinto ينضم إىل أحزاب صغرية متنوعة ويشكلون 

.Shimpto Progressive Party ًمعا

ماتاسوكاياتا ماسايويش Matasukata Masayoshi  يصبح رئيساً للوزراء.أيلول1897

ترشين 28

أول

ماتاسوكاياتا يستقيل بعد حله للربملان الذي رفض أن مينحه وحكومته الثقة.

إيتو هريوبومي يصبح رئيساً للوزراء للمرة الثالثة.كانون أول189812

بعد أن صار واضحاً إستحالة أن يتمكن الجرنو من الحكم بدون دعم الربملان، 

إقرتح إيتو عىل ياماجاتا وماتاسوكاتا أن يشكل حزبه الربملاين الخاص. لكنهام 

وبدعم اإلمرباطور رفضا هذا اإلقرتاح.

يتحـد حـزبا Jiyuto The liberal Party  وShimpto Progressive Party يف 

. Kenscito Constitutional Party
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أوكوما شيجينوبو Okuma Shigenoba  يصبح رئيساً للوزراء، وإتاجايك وزيراً حزيران

للداخلية يف أول تجربة للحكومة الحزبية يف اليابان.

ترشين 8

ثاين

ياماجاتا يصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى.خصوصاً مع التأكد من إستحالة تعاون 

أوكوما وإتاجايك باإلضافة إىل أن الجيش والبحرية قررا عدم التعاون مع اإلثنني.

أنها مصممة  واألهم  للحزبية  معادية  علني  بشكل  كانت  الجديدة  الحكومة 

إعادة النهج التقليدي للحكم اإلمرباطوري.

تحسن يف وضع اليابان عىل الصعيد الدويل. 1899

األرايض  برشاء  لألجانب  السامح  مقابل  إمتيازاتها  عن  الغربية  الدول  تخلت 

خارج املناطق املتفق عليها سابقاً. أيضاً بدأت الدول الغربية بتخفيف سيطرتها 

عىل التعريفات، يف املقابل بارشت اليابان بزيادة تعرفة اإلسترياد.

حصول مساومة بني ياماجاتا واملعارضة.

كسب ياماجاتا:

أن  وزير،  نائب  منصب  حتى  الدولة،  موظفي  جميع  عىل  يفرض  قانون   -1

يكونوا محرتفني متخصصني، خضعوا إلمتحان كفاءة.

إنتخابية كبرية مع مرشحني متعددين  البالد إىل مناطق  2- 2- تقسيم 

لكل منطقة، وبذلك يتواجه أفراد الحزب نفسه عىل املقعد ذاته.                                        

3- زيادة الرضيبة عىل األرايض.

كسبت املعارضة:

1- زيادة عدد مقاعد الربملان.

2- تخفيض الرضيبة عىل املؤهلني للتصويت.

3- اإلقرتاع الرسي.

صدور قانون إمرباطوري يشرتط أن يكون وزيرا البحرية والحرب من الضباط 1900

الفاعلني يف القيادة العسكرية. بذلك أُعطي للعسكر أفضلية يف رسم السياسة 

إضافة إىل حق النقض يف الحكومة.
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األجانب حزيران تعادي  رسية  جامعة  وهي  الصني،  يف   Boxers البوكرسز  ثورة 

واملسيحيني الصينيني. إستفاد الروس من الفوىض الحاصلة وأرسلوا قواتهم إىل 

منشوريا.

اليابان تساهم يف إرسال قوات ملساعدة جيوش دولية أرسلت إىل الصني إلخامد 

ثورة البوكرسز.

وزير أيلول26 يتمكن  كوريا،  عىل  للسيطرة  الرويس   – الياباين  التنافس  زيادة  مع 

الحياد يف حال  بالوقوف عىل  أملاين  وعد  الحصول عىل  من  الياباين  الخارجية 

نشوب الحرب.

عند الحصول عىل هذا الوعد، تم إرسال رجاء إىل اإلمرباطور يُطلب فيه السامح 

إلعالن حرب عىل روسيا فوراً.

كل هذه الخطوات كانت تتم دون علم رئيس الوزراء ياماجاتا، الذي استقال 

ممتعضاً عندما انكشف أمرها.

ترشين 

أول

.Seiyukai political party إيتو هريويومي بالتحالف مع إيتاجايك يشكالن

فقـام قـادة Kenseito بحل حزبهم، البعـض إنضـم إىل Seiyukai  واآلخرون 

.True Kensei Party شكلوا حزباً جديداً هو

ترشين 19

أول

إيتو هريوبومي يصبح رئيساً للوزراء.

والدة هريوهيتو Hirohito، وهو أول إمرباطور منذ 1758 مل تلده محظية.نيسان190129

إيتو يستقيل للمرة األخرية من رئاسة الوزراء. بذلك انتهت سيطرة الجرنوعىل أيار

الحكومة وبالتايل عىل األمة.

الجرنال كاتسورا تارو Katsura Taro، وهو من مؤيدي ياماجاتا يصبح رئيساً حزيران

للوزراء.

تشكيل أول حزب إشرتايك يف اليابان Social Democratic Party وكان 5 من 

مؤسسيه الـ 6 من املسيحيني.
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تعرتف كانون أول1902 وفيه    : Anglo-Japanese Allianceالربيطاين  – الياباين  التحالف 

باملصالح  اليابان  تعرتف  املقابل  يف  كوريا،  يف  اليابانية  باملصالح  بريطانيا 

الربيطانية يف الصني.

تدخلها  بل  حرب،  أي  يف  بريطانية  حياد  ضامن  هو  التحالف  هذا  يف  األهم 

لصالح اليابان يف حال تعرضها لهجوم من أكرث من دولة.

اليابان تطالب روسيا بسحب قواتها من منشوريا.1903

 روسيا تتعهد بذلك دون تنفيذ.

يتقدم الروس نحو جنوب نهر يالو Yalu داخل شامل كوريا. قاموا برشاء متوز

األرايض وبناء مستعمرة وافتتحوا مرفأً.

بدأت مفاوضات بني اليابان وروسيا لتخفيف حدة التوتر.

بقطع شباط19045 اليابان  فتقوم  قواتها من منشوريا وشامل كوريا،  ترفض روسيا سحب 

العالقات الدبلوماسية معها.

تشن اليابان هجوماً مباغتاً عىل أسطول الرشق األقىص الرويس يف ميناء بورت شباط8

آرثرPort Arthur وتبيده. 

يف نفس الوقت يسيطر الجيش الياباين عىل سيول.

تُجرب اليابان الحكومة الكورية عىل توقيع إتفاقية متنح اليابان تنازالت كبرية، 

أخطرها متركز القوات اليابانية يف األماكن اإلسرتاتيجية يف كافة أنحاء البالد.

اليابان تعلن الحرب عىل روسيا من أجل السيطرة عىل كوريا، و السيطرة عىل شباط10

شبه جزيرة ليوتانغ الصينية.

توظيف آب منها  أكرب،  جديدة  تنازالت  عىل  الكورية  السلطات  تجرب  اليابان 

مستشارين يابانيني يف الوزارات الكورية مبا فيها املالية والعالقات الخارجية.

معركة تسوشيام Battle of Tsushima وهزمية جديدة للبحرية الروسية.أيار190527

اليابان تطلب من الرئيس األمرييك روزفلت Roosevelt العمل كوسيط إلنهاء أيار31

الحرب مع روسيا.

بسيطرة آب بريطانيا  تعرتف  وهنا  التحالف،  معاهدة  يطوران  وبريطانيا  اليابان 

اليابان عىل كوريا.
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إتفاقية بورت سموث Portsmouth Treaty: إتفاقية سالم بني اليابان وروسيا. أيلول5

والجزء  لياوتانغ  جزيرة  وشبه  كوريا،  عىل  اليابان  بسيطرة  اإلعرتاف  وفيها 

.Sakhalin Island الجنويب من جزيرة سخالني

ترشين 17

ثاين

 Protectorate املحمية  إتفاقية  ختم  الحكومي  الوزراء  رئيس  رفض  عند 

Treaty، تقوم القوات اليابانية بالوصول إىل مقر وزارة الخارجية، حيث تعرث 

عىل الختم، وتقوم بنفسها بختم املعاهدة. 

لليابان سيطرة مطلقة عىل  أصبح  اإلتفاقية  املزيف عىل هذه  التصديق  بعد 

الحكومة الكورية.

اليابان تجرب كوريا عىل تعديل اإلتفاقية املزّورة، هذا أعطى اليابان السيطرة آب19071

الجيش  بترسيح  وقاموا  الوزارات  بجميع  اليابانيون  تحكم  ذلك  عرب  الكاملة، 

الكوري تاركني البالد دون أي قوة دفاعية.

كاتسورا تارو Katsura Taro يصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى.متوز1908

  Kensei يندمج مع أحزاب صغرى لتشكيل حزب جديـد

Rikken Kokuminto Constitutional Nationalist Party 

إغتيال إتو عىل يد الكوريني بسبب دوره يف تدمري بالدهم.1909

اليابان تضم كوريا وتعلن األحكام العسكرية.1910

تم إلغاء التعريفات املفروضة بسبب اإلتفاقيات غري العادلة بحق اليابانيني.1911

عودة ساينجي كيمويش إىل رئاسة الوزراء مرة أخرى.آب

موت اإلمرباطور مايجي بسبب الرسطان عن عمر 59 سنة، وتتويج  يوشيهيتو  متوز191212

 . Yoshihito

.Taisho  بداية عرص التايشو

من كانون أول وزرائه  بسحب  يقوم  العسكرية  امليزانية  عن  الجيش  رىض  عدم  بسبب 

الحكومة ويجرب ساينجي عىل اإلستقالة من رئاسة الوزراء.
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 Rikken Doshikai Constitution كاتسورا يعود رئيساً للوزراء ويؤسس حزب

. Association Friends

يستقيل كاتسورا من رئاسة الوزراء قبل التصويت عىل عدم املوافقة عىل زيادة شباط1913

اإلنفاق العسكري يف الربملان.

اإلدمريال ياماتو جونوهوي Yammato Gonnohoe  يصبح رئيساً للوزراء.

أوكوما سجنبو Okuma Sigenobu  يصبح رئيس للوزراء بعد سقوط حكومة نيسان1914

ياماتو.

إندالع الحرب العاملية األوىل.

تتدخل اليابان طبقاً للحلف الياباين – اإلنكليزي.

 رغم الدور الهاميش يف الحرب متكنت اليابان من الحصول عىل املستعمرات 

األملانية يف الصني وشامل الباسيفيك.

بحلول كانون ثاين191518 ُمطالبة  الصني،  إىل  مطلبا“  والعرشين  ”الواحد  بالئحة  اليابان  تتقدم 

اإلقتصادي  النفوذ  زيادة  إىل  إضافة  األملانية  املصالح  من  بدالً  الياباين  النفوذ 

الياباين يف السوق اإلستهاليك الصيني.

أوكوما يحل الربملان بسبب معارضة النواب لسياسته يف دعم املجهود الحريب. آذار

يف  بفاعلية  يشارك  وزراء  رئيس  أول  أوكوما  يصبح  الالحقة  اإلنتخابات  خالل 

الحمالت اإلنتخابية.

األكرث جدالً أيار املتطلبات  ما عدى  اليابانية،  املطالب  الصني عىل معظم  وافقت 

كتوظيف مستشارين يابانيني ورشاء األسلحة اليابانية.

ترشين 1916

أول

الجرنال  الحياة.  فارق  أن  لبث  وما  الصحية،  ظروفه  بسبب  أوكوما  إستقالة 

تريايش ماساتاكا Terauchi Masataka  يصبح رئيساً للوزراء.

تحسن الوضع الدويل لليابان.1917

الذين متوز1918 التشيك  الجنود  ملساعدة  القوات  ترسالن  املتحدة  والواليات  اليابان 

يحاولون الوصول إىل الجبهة الغربية.

أرسلت الواليات املتحدة فقط 7000 جندي، أما اليابان فقد أرسلت 72000 

مقاتل.
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اإلضطرابات تندلع يف جميع أنحاء البالد إحتجاجاً عىل إرتفاع أسعار األرز.آب

التضخم أصبح مشكلة رئيسية بسبب النمو اإلقتصادي الرسيع خالل الحرب 

العاملية األوىل.

هارا تاكايش Hara Takashi  يصبح رئيساً للوزراء بصفته رئيساً للـ Seiyuka أيلول

وليس عضواً يف الجرنو تصبح حكومته أول حكم ”حزيب“ يف اليابان.

تشارك اليابان يف مؤمتر فرساي مع نهاية الحرب العاملية األوىل، وحصلت رسمياً كانون ثاين1919

مبساواتها  «إقرار»  عىل  الحصول  يف  فشلت  لكن  األملانية.  املستعمرات  عىل 

العرقية مع الغرب.

الكساد يرضب واألسعار تتهاوى 50 % وأكرث.1920

تشكيل اإلتحاد اإلشرتايك.كانون أول

حل اإلتحاد اإلشرتايك من قبل الحكومة.حزيران1921

مؤمتر واشنطن: تتشارك اليابان مع الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا آب

وبلدان أخرى يف «مؤمتر واشنطن» 

البحرية  تحديد عدد سفنها  اليابان عىل  توافق  األربع:  الدول  معاهدة  إقرار 

مقابل الواليات املتحدة وبريطانيا بنسبة 3-5-5 عىل التوايل. 

”الباب  إقرار معاهدة الدول التسع: حيث تتفق الدول عىل إستمرار سياسة 

املفتوح“ مع الصني.

ترشين 4

ثاين

إغتيال رئيس الوزراء هارا عىل يد متطرف مييني.

تاكايش كوريكييو Takashi Korekiyo يصبح رئيساً للوزراء.

 هريوهيتو يصبح وصياً لإلمرباطور تايشو.

1922. Yamagata Aritomo موت ياماجاتا آرميتومو

األدمريال كاتو توموسابورو Kato Tomosaburo  يصبح رئيساً للوزراء.حزيران

تحت ضغط دويل كبري تسحب اليابان قواتها من سيبرييا.

تأسيس الحزب الشيوعي الياباين رساً Nihon Kyosanto.متوز

وفاة رئيس الوزراء كاتو.1923
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من أيلول أكرث  املحيطة,  واملناطق  ويوكوهاما  طوكيو  ترضب  عنيفة  أرضية  هزات 

إىل  إضافة  إصابة   500.000 من  أكرث  واملفقودين،  القتىل  عداد  يف   106.000

تدمري 694.000 منزل.

األدمريال ياماماتو جونوهييو Yamamato Gonnohyoe  يصبح رئيساً للوزراء.أيلول2

تقوم الحكومة بإعتقال معظم القادة الشيوعيني واإلشرتاكيني.

يحاول أحد الفوضوين قتل هريوهيتو فَيُقتَْل املسلح.كانون أول7

يستقيل ياماماتو متحمالً املسؤولية.كانون أول8

يصبح كييورا  كايجو Kiyoura Keigo  رئيساً للوزراء.كانون ثاين1924

يصدر الكونغرس األمرييك قراراً يحد فيه الهجرة اليابانية إىل الواليات املتحدة، 

وذلك عىل األساس العرقي.

ترافق ذلك مع بداية إنتشار الفكر القومي يف مختلف طبقات الشعب الياباين.

زواج هريهيتو من ناجاكو سان Nagako – son  .كانون ثاين26

يصبح  كاتو كومي iKato Kome  رئيساً للوزراء.حزيران

حل الحزب الشيوعي الياباين.

إقامة عالقات دبلوماسية بني اليابان وروسيا، وجالء القوات اليابانية عن كانون ثاين1925

جزيرة سخالني.

تطبيق الحكومة قانون السالمة الوطني الذي يجرم نقد التوجه القومي، آذار

كذلك تم إلغاء حقوق امللكية الخاصة.

إقرار قانون الرجولة الوطني حيث إعطاء جميع الرجال فوق سن ٢٥ سنة 

(مع بعض املؤهالت) الحق اإلنتخايب.

يصبح واكاتسويك ريجريوWakatsuki Reijiro  رئيساً للوزراء.كانون ثاين1926



223

إعادة التنظيم الشيوعي بطريقة رسية داخل األرايض اليابانية.

مع نهاية عهد التايشو كان هناك عدة أحزاب اهمها:

Rodo Nominto Labor - Farmer Party -1

 Shakai Minshuto Social Mass Party -2

Nihon Ronoto Japan Labor - Farmer Party -3

Nihon Nominto Japan Farmer Party -4

موت التايشو وتتويج هريوهيتو.كانون أول18

Showa Period 1989 – 1926 عرص الشوا

كساد شديد يرضب اليابان.1927

إفالس العديد من املصارف اليابانية.

بداية مؤرشات الكساد العاملي.

بداية سيطرة الكومنتانج Kuomintang تدريجياً عىل املناطق الصينية.نيسان

اليابان تخرس حصتها التسويقية ملنتجاتها.

بدء تحول السياسة الخارجية اليابانية من الحياد إىل التدخل املبارش يف شؤون 

الدول األخرى.

تشكيل حزب Minseito Party بدعم من ميتسوبييش زياباتسو.حزيران

Kwantung Army كانون أول كوانتونج  جيش  ضمن  يابانيون  مينيون  ضباط  يقوم 

املتمركز يف منشوريا بتدمري خط سكة حديد بالديناميت،  ولقد تم اتهام قطّاع 

الطرق بهذا الحادث الذي تكرر أكرث من مرة يف األشهر التالية.

جنود يابانيون من فرقة حامية يشتبكون مع قوات صينية تابعة لـ شانع كاي نيسان1928

تشيك Chaing Kai-check. إدعى القادة اليابانيون أن مذبحة جرت سقط 

ضحيتها أكرث من 300 ياباين، ولكن يف الحقيقة كان عدد القتىل اليابانيني 13 

فقط.
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اليابان ترسل تعزيزات عسكرية، وبرسعة تبدأ سلسلة من الهجامت الضخمة، أيار8

التي تسببت بقتل آالف الصينيني دون تفريق بني املقاتلني واملدنيني.

تبدأ الحكومة اليابانية بحملة منظمة من أجل سحق الحزب الشيوعي الياباين 

عرب اإلعتقال والتعذيب، والتغايض بل وتشجيع عمليات التصفية بحق أعضاء 

الحزب وكذلك املتعاطفني.

قام أفراد من جيش كوانتونج بقتل تشانغ تسولني Chang Tso-lin أحد أمراء حزيران

الحرب يف منشوريا يف محاولة إليجاد حجة تتمكن القوات اليابانية بذريعتها 

من السيطرة عىل منطقة نفوذه. إال أن هذه املؤامرة فشلت ألن إبن املقتول 

حافظ عىل أمن وهدوء منطقته وتحالف مع شانغ كاي تشيك.

ترشين 11

ثاين

هريوهيتو يتوج رسمياً إمرباطوراً لليابان وسط إحتفاالت إمرباطورية يف كيوتو.

ويحاول متوز1929 للوزراء  رئيساً  يصبح   Hamaguchi Osachi أوسايش  هاماجوتيش 

العودة بالسياسة الخارجية إىل خيار التعاون الدويل.

 The One Evening Society بتشكيل  املتطرفني  الضباط  من  عـدد  يقوم 

Issekikai ملناقشة املسائل السياسية.

ترشين 

أول

إنهيار سوق األسهم األمريكية، وإنحدار اإلقتصاد العاملي باتجاه الكساد، وأيضاً 

اإلقتصاد الياباين يرتنح.
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1930

مؤمتر لندن:

املعاهدة  لتعديل  لندن  يف  يجتمعون   1921 يف  واشنطن  معاهدة  موقعو 

األصلية.

توقيع إتفاقية لندن، تقبل اليابان مبوجبها مبعادلة 6-10-10 للطرادات و-10

7-10 للمدمرات والتعادل مع الواليات املتحدة يف الغواصات.

البحرية اليابانية غري راضية عىل التعديالت الجديدة وتتوجه باإلعرتاض مبارشة 

إىل اإلمرباطور لكن الحكومة تصادق عىل املعاهدة عرب الربملان.

 Cherry Blossom Society Sakurakai بتشكيل  عسكريون  ضباط  يقوم 

متعهدين بإسقاط الحكومة وإقامة نظام عسكري.

ترشين 14

ثاين

يصاب رئيس الوزراء هاماجوتيش بجروح بليغة بعد تعرضه لعملية إغتيال قام 

بها متطرف مييني إعرتاضاً عىل التصويت عىل معاهدة لندن.

شيديهارا Shidehara يتسلم رئاسة الوزراء حتى يتعاىف املصاب.

 يعود هاماجوتيش لتسلم الحكومة ومزاولة مهامه إال أنه يتوىف بعد 9 شهور.

املتطرف خرج من السجن بكفالة ملدة 3 أشهر، ثم ُحكم عليه باإلعدام، ولكن 

بعد 3 أشهر أخرى أطلق رساحه ليعيش يف منفى أمنه املتطرفون.

التحضري إلنقالب خطط له الضباط الرئيسيون يف Cherry Blossom إلسقاط آذار1931

الحكومة وإقامة أخرى بديلة يرتأسها اإلمرباطور وتُسرّي عرب العسكر.

املؤامرة مل تنفذ.

واكاتسويك Wakatsuki يصبح رئيساً للوزراء.نيسان

بتفجري محطة سكة حديد جنوب منشوريا يف منطقة أيلول18 يقوم جيش كوانتونج 

.  Mukden مكدون

التحرك  ويبدأ  اليابانيني،  عىل  واإلعتداء  التفجري  بهذا  بالقيام  الصني  تتهم 

العسكري باتجاه جنوب منشوريا.
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عليه أيلول30 وتعرض    Pu’yi بويي   السابق  الصيني  اإلمرباطور  تقابل  يابانية  بعثة 

الذهاب إىل منشوريا واإلستعداد إلعادة حكم ساللة املانشو. 

ترشين 

أول

تم الكشف عن مؤامرة عسكرية أخرى، تهدف لحل الربملان وقتل كامل أعضاء 

الحكومة.

ولكن جيش  ومكدون،  منشوريا  من  باإلنسحاب  اليابان  تطالب  األمم  عصبة 

كوانتونج يتجاهل املطالبة بل يقوم بزيادة توسعه.

أنيوكاي إيسويويش Inukai Isuyoshi  يصبح رئيسا للوزراء.كانون أول

اليابان ترسل قوات إىل شنغهاي لحامية املقيمني اليابانيني.كانون ثاين1932

 تقوم البحرية اليابانية بقصف املدينة.

بدء مخطط إغتياالت تقوم به أخوة الدم Ketsumeidai  بقتل وزير املالية شباط7

وبعد ذلك تصفية عدد من رجال األعامل والسياسيني للسيطرة عىل الوضع 

الداخيل وإعادة اليابان إىل سابق عهدها التقليدي تحت حكم اإلمرباطور.

إغتيال دان تاكومي Dan Takume املرصيف عرب عضو يف عصبة أخوة الدم آذار5

خارج مكتبه يف طوكيو.

يف  املستقلة   Manchukuo مونشوكيو  دولة  تأسيس  كوانتونج  جيش  يعلن 

منشوريا، عىل رأسها اإلمرباطور الصيني السابق بويي .كانت تحكم فعلياً عرب 

املوظفني والضباط اليابانيني.

إغتيال رئيس الوزراء أنيوكاي بسبب محاولته حد نفوذ العسكر يف منشوريا. أيار15

تدخل  إليقاف  محاولة  أي  عىل  ويُقىض  الحزبية،  الحكم  فرتة  تنتهي  بذلك 

العسكريني يف الحياة السياسية.

معظم املتآمرين خرجوا من السجن بحلول العام 1935، حتى القاتل الرئييس 

خرج العام 1940.

األدمريال سايتو ماكوتو Saito Makoto   يصبح رئيساً للوزراء.

الرشطة تكتشف مؤامرة إلغتيال رئيس الوزراء.آب

تعرتف اليابان رسمياً بدولة مونشوكيو .أيلول
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ترشين 

ثاين

Count Makino الرشطة تكشف وتُبطل مؤامرة إلغتيال الكونت ماكينو

ُمَمثلة 1933 اليابانية  السيادة  تظهر  خرائط  اليابانية  املدرسية  الكتب  يف  ظهرت 

بالعلم الياباين تشمل جنوب فيتنام وتايلند والفليبني وشامل أندونيسيا.

يتقدم جيش كوانتونج داخل األرايض املنغولية وكذلك بإتجاه الجنوب. ويحصل شباط

من الصني عىل معاهدة تعرتف بسيطرته عىل تلك األرايض.

تصدر عصبة األمم تقرير اليتون Lytton Report ، معلنة أن دولة املونشوكيو آذار

ليست رشعية وداعية إىل إنسحاب الجيش الياباين من األرايض املحتلة وأوصت 

بإنشاء نظام محايد تحت السيادة الصينية. 

تحت ضغوط من قيادة الجيش إنسحبت اليابان من عصبة األمم.

تكتشف الرشطة وتجهض مؤامرة عسكرية مشابهة ملؤامرة آذار 1931.متوز

آكيهيتو Akihito  وذلك كانون أول األمري  هو  ذكراً  تنجب مولوداً  أخرياً  ناجاكو  األمرية 

بعد والدة 3 بنات.

اليابان Amau Statement معلنة نفسها حامية للسالم يف رشق آسيا، 1934 تعلن 

وأنها ستقوم برعاية عالقات الصني الخارجية مع الغرب.

األدمريال أوكادا كسويك Okada Keisuke يصبح رئيساً للوزراء.متوز

إدارة أيلول تحت  املونشوكيو  دولة  تضع  منشوريا  يف  إدارية  تنظيم  إعادة  عملية 

الرشطة العسكرية اليابانية.

املتحدة كانون أول  الواليات  رفض  بعد  واشنطن  و  لندن  معاهديت  من  اليابان  تنسحب 

وبريطانيا مبدأ املساواة مع اليابان.

تقوم روسيا ببيع خط السكة الحديد الرشقي يف الصني إىل اليابان بهدف خفض آذار1935

التوتر مع اليابان وتحسني العالقات.
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يقدم الضابط كودو Kōdō من Imperial Way faction عىل اغتيال ناجاتا آب

Nagata رئيس قسم الشؤون العسكرية وذلك لدوره يف إقالة الجرنال مازايك  

Director of Military educa-وكان مدير دائرة التثقيف العسكري Mazaki

tion، وقيامه أيضاً بإزاحة الجرنال آرايك Araki  وعدد من مؤيديه من مراكز 

السلطة.

حصول اإلنتخابات الربملانية حيـث زاد نفـوذ الليربالييـن Minseito بفوزهم بـ شباط193620

 Seiyakai 205 مقاعد (من أصل 296 مرشحاً) ويف املقابل تراجع املتشددون

بفوزهم بـ 174 مقعداً (من أصل 336 مرشحاً).

26

 

تقوم الفرقة العسكرية األوىل First Army Division بإنقالب عسكري. متت شباط

السيطرة عىل مقر قيادة الرشطة ووزارة الحربية ومقر هيئة األركان العسكرية 

ومبنى الربملان. بعد ذلك تم القضاء عىل عدد من السياسيني وأعضاء الحكومة 

والقادة العسكريني.

 تم إنهاء التمرد بعد 3 أيام،هذه املرة متت املعاقبة الجدية للمشاركني فقد 

أصبح من الواضح أن الكوادر املتطرفة أصبحت خارج السيطرة.

يصبح هريوتا كويك Hirota Koki  رئيساً للوزراء آذار

(سيحكم عليه باإلعدام شنقاً بصفته مسؤوالً رئيسياً عن جرائم الحرب اليابانية 

يف الحرب العاملية الثانية).

تصدر اليابان The fundamental Principles of National Polity للتعبري آب

عن األهداف القومية، وتهدف إىل تعزيز التحكم الياباين يف رشق آسيا وزيادة 

التوسع اإلمرباطوري يف جنوب الباسيفيك (الهادئ).

الجرنال هايايش سينجريو Hayashi Senjuro يصبح رئيساً للوزراء.شباط1937
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تطلق وزارة التعليم اليابانية الكوكوتاي  Kokutai no Hongi آذار

 Cardinal Principles of National Entity of Japan

 وهي تعرب عن مميزات الشعب الياباين وتوضح  األيديولوجية    اإلمرباطورية.

يصبح كانووي فوميمورو Kanoe Fumimoro  رئيساً للوزراء.حزيران

جانباً متوز5 الخالفات  لوضع  إتفاقية  يوقعون  الصينيون  والشيوعيون  الكومنتانج 

للتوحد بوجه العدو الياباين املشرتك.

اليابانيني متوز7 الجنود  بني  بسيطة  قتالية  مناوشة  ماركوبولو, حدثت  حادثة جرس 

وقوات صينية قرب بيكني.

الحكومة اليابانية تطلب من القيادة العسكرية معالجة الحادثة عىل النطاق 

منشوريا  من  عسكرية  تعزيزات  إرسال  تم  الوقت  نفس  يف  الضيق،  املحيل 

وكوريا يف حال تفاقم الوضع.

إستمرار املعارك وإمتدادها وتم إرسال تعزيزات يابانية إىل شانغهاي.آب

الحكومة الصينية تعلن التعبئة العامة.

تعلن اليابان التعبئة العامة يف كامل البالد، وتبدأ إجتياحاً شامالً لشامل ووسط أيلول

الصني.

أكرث من كانون أول نانكني Nanking وتم قتل  العاصمة  اليابانية عىل  القوات  سيطرت 

200.000 مدين وإغتصاب عرشات آالف النساء و نهب املدينة بكاملها.

تعلن الحكومة اليابانية إيقاف جميع أنواع املفاوضات مع الحكومة الوطنية كانون ثاين1938

الصينية، وتقرر اإلستمرار يف التوسع العسكري يف شامل ووسط الصني.

رشعت الحكومة قانون التعبئة العامة National Mobilization Act.شباط
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صدامات حدودية بني القوات اليابانية والروسية عىل كامل املراكز الحدودية متوز

يف كوريا ومنشوريا وسيبرييا.

تم إلحاق خسائر بالقوات اليابانية.

يصبح هريامانا كيشريو Hiramana Kiichiro  رئيساً للوزراء.كانون ثاين1939

متتد املعارك الحدودية اليابانية – الروسية إىل الحدود بني منشوريا ومنغوليا. أيار

تتطور األحداث لتصل حد إعالن اإلستنفار العام يف الجيشني الرويس والياباين.

يتمكن الجيش الرويس من إلحاق الهزمية باليابانيني.حزيران

يطلب جيش كوانتونج الدعم العسكري من الحكومة املركزية يف طوكيو إال أنه 

مل يتم اإلستجابة للطلب.

آيب آب ويصبح  سيئة»  «نصيحة  اإلمرباطور  إعطائه  بسبب  هرياناما  يستقيل 

نوبويويك Abe Nobayuki  رئيساً للوزراء.

األدمريال يوناي ميستوموسو Yonai Mistumusu رئيساً للوزراء. كانون ثاين1940

نقص للسلع واملواد الغذائية يف السوق اليابانية، األسعار تستمر يف اإلرتفاع.

ويWang  آذار تشني  وانغ  برئاسة  نانكني   Nanking يف  دمية  حكومة  تشكيل 

.Ching-Wei

ترسل اليابان مراقبني عسكريني إىل مستعمرة ”الهند – الصينية“ الفرنسية من حزيران

أجل وقف تهريب األسلحة إىل الصني.

يصبح كونـوي فومينارو Konoe fuminaro رئيسـاً للوزراء.متوز

 توافق الحكومة عىل املبادئ األساسية للسياسة القومية والتي تهدف إىل بناء 

إمرباطورية يابانية تسيطر عىل رشق آسيا.

الصدام مع  العلم أن ذلك قد يسبب  مع  التوسع جنوباً  األثناء تقرر  تلك  يف 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
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مستعمرة أيلول27 عىل  كلياً  وتسيطر  املحور،  دول  مع  عسكرياً  حلفاً  اليابان  توقع 

”الهند- الصينية“  الفرنسية.

الواليات املتحدة متنع تصدير الحديد والفوالذ إىل اليابان.

ترشين 

أول

يتم حل جميع األحزاب ويُعلن عن إنشاء 

Imperial Rule Assistance Association وإعالن كونوي رئيساً للحزب.

بدء مفاوضات يف العاصمة واشنطن بني اليابان والواليات املتحدة يف محاولة آذار1941

لحل النزاعات بني البلدين.

معاهدة عدم إعتداء بني اليابان واإلتحاد السوفيايت.نيسان

كونوي متوز26 الوزراء  رئيس  يقوم    Matsuoka ماتسوكا  الخارجية  بوزير  لإلطاحة 

باإلستقالة مع حكومته.

يف 28 متوز يعيد تشكيل الحكومة بنفس األعضاء ما عدى ماتسوكا.

التابعة متوز29 الجنوبية  الصينية“   – «الهند  مستعمر  بإتجاه  قواتها  اليابان  تحرك 

لفرنسا.

كرد تقوم الواليات املتحدة بتجميد األرصدة اليابانية وتفرض حظراً شامالً 

عىل الصادرات إىل اليابان وباألخص البرتول، مع إستثناء األطعمة والقطن.

وتوقف  األرصدة  بتجميد  أيضاً  تقوم  الهولندية  واملستعمرات  بريطانيا 

التصدير.

 بذلك تم حرمان اليابان من جميع مصادر الطاقة البرتولية.

كان اإلحتياط الياباين ضئيالً وموضوعاً بترصف البحرية اإلمرباطورية.
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إجتامع بني روزفلت Roosevelt   و ترششل Churchill يصدر بنهايته بياناً آب

يجرب  سوف  الجنوب  بإتجاه  جديد  إنتهاك  أي  أن  وفيه  اليابان  إىل  تحذيرياً 

الواليات املتحدة وبريطانيا عىل أخذ إجراءات فعلية مضادة حتى لو أدى ذلك 

إىل إندالع الحرب مع اليابان.

 16

 

ترشين 

أول

إستقالة رئيس الوزراء كونوي الذي مل يكن مقتنعاً بجدوى الحرب مع الواليات 

املتحدة األمريكية، بينام الجيش كان يرفض الرضوخ والتنازل للواليات املتحدة 

من أجل الوصول إىل حل دبلومايس.

احتفاظه  مع  للوزراء  رئيساً  يصبح   Tōjō Hideki هايدييك  توجو  الجرنال 

بحقيبتي الحرب والداخلية.

ترشين 

ثاين

القيادة اإلمرباطورية تضع اللمسات األخرية عىل خطط الحرب للبدء يف كانون 

أول.

يستعمل  الطرفني  كال  ولكن  املتحدة،  الواليات  مع  املفاوضات  تستمر 

املراوغة وإطالة الوقت.

يف  ياباين  أسطول  يتجمع    Pearl Harborهاربور بريل  الهجوم عىل  إطار  يف 

.Kuril أحد جزر أرخبيل الكوريل  Etorofuجزيرة إيتورويف و

عىل كانون أول1 هريوهيتو  يوافق   Gozon Kaigi نهايئ  إمرباطوري  قيادة  مجلس  يعقد 

جميع اإلستعدادات العسكرية وتم التأكيد عىل 7 كانون أول كيوم الرضبة.

8 كانون أول يف اليابان – بدء الحرب مع الغرب. كانون أول7

البحرية اإلمرباطورية تهاجم بريل هاربور يف هاواي، ويف نفس الوقت تهاجم 

غوام، جزر وايك، الفلبني، هونغ كونغ واملاليا.

أول دفعة من الغارات الجوية اإلنتقامية األمريكية تشن عىل طوكيو ويوكوهاما نيسان194218

وناجويا وكويب.
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أعطى  مام  اليابانية،  البحرية  الشيفرة  كشف  من  األمريكية  املخابرات  ن  مَتَكُّ

القوات األمريكية األفضلية ملعرفتها املسبقة باملخططات اإلسرتاتيجية اليابانية.

معركة ميدواي وهزمية يابانية ترافقت مع خسائر فادحة بالقطع البحرية.حزيران

إسقاط الطائرة التي تحمل الجرنال ياماماتو Yamamato وهو قائد البحرية نيسان194318

اليابانية الذي أرشف عىل الهجوم الذي إستهدف بريل هاربور, مات عىل الفور.

الواليات املتحدة وبريطانيا تصيغان خطة هجوم ثالثية لهزم اليابان:أيار

1- إعادة إحتالل جزر اليوتن Aleutian Islands قرب آالسكا

2- يقود ماك آرثر Mac Arthur جيشاً برياً شامالً نحو مناطق اإلحتالل الياباين 

يف آسيا عرب جنوب وجنوب غرب جزر املحيط الهادئ.

3- يقود نيمتز Nimitz أسطوالً بحرياً نحو الجزر الواقعة وسط املحيط الهادئ.

إعالن القاهرة، وفيه أن اليابان ستجرد من جميع املناطق التي سيطرت عليها كانون أول

أو احتلتها منذ الحرب العاملية األوىل 1914.

توجو يستقيل من رئاسة أركان الجيش، ولكنه استمر كرئيس للوزراء ووزير متوز194413

للحربية.

طرد شيامدا شيجيتارو Shimada Shigetaro الذي كان يشغل منصب رئيس 

أركان البحرية اإلمرباطورية إضافة إىل وزارة البحرية يف الحكومة.

توجو يستقيل من رئاسة الوزراء ومن ثم يُجرب عىل اإلستقالة من وزارة الحرب متوز18

كيوزو كونيايك Koiso Kuniaki  يصبح رئيساً للوزراء.



234

ترشين 1

ثاين

غارات جوية عىل نطاق واسع لطائرات الحلفاء تستهدف العاصمة طوكيو.

ستالني Stalin رئيس اإلتحاد السوفيايت يتعهد لترششل وروزفلت خالل مؤمتر شباط1945

يف  املفرتضة  أملانيا  هزمية  بعد  اليابان  ضد  الحرب  يف  بالدخول   Yalta يالطا 

الحرب.

الغارات عىل طوكيو توقع أكرث من 100.000 قتيل وتحرق معظم أحياء املدينة آذار9

الخشبية.

إجبار كيوزو عىل اإلستقالة وذلك بعد معرفة هريوهيتو مبساعيه للتفاوض مع نيسان2

للدفاع  اليابانيني  الجنود  إعادة  الصدام من أجل  تنهي  الصينيني لعقد صفقة 

عن أرض الوطن. 

اإلدمريال سوزويك كانتارو Suzuki Kantaro  يصبح رئيساً للوزراء.

.Okinawa الجنود األمريكيون يحصلون عىل موطئ قدم يف جزيرة أوكيناوا

اإلتحاد السوفيايت يبلغ اليابان أنه لن يجدد معاهدة عدم اإلعتداء.

ترومان Truman يصبح رئيساً للواليات املتحدة األمريكية.

أملانيا تستسلم للحلفاء.أيار7

الحلفاء يسيطرون عىل أوكيناوا بعد خسائر فادحة يف صفوفهم.حزيران20

سقط أيضاً أكرث من 120.000 مدين.

جوبه  اإلعتداء»  عدم  «معاهدة  إلعادة  السوفيايت  اإلتحاد  عىل  ياباين  عرض 

برفض مؤدب.

مناشدة يابانية لإلتحاد السوفيايت للتوسط إلنهاء الحرب.متوز

لكن بسبب وعد ستالني الرسي كان الرد سلبياً، ومبكر متت املامطلة ألسابيع 

قبل إبالغ هذا الرد.
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اليابان متوز26 إىل  إنذاراً  والصني  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  توجه  بوتسدام،  إعالن 

 Prompt “طالبة اإلستسالم الفوري وغري املرشوط أو مواجهة ”الدمار الكيل

.and utter destruction

. Attlee خسارة ترششل يف اإلنتخابات أمام آتليي

املجلس الحريب األعىل الياباين Japan’ Supreme War Guidance Council متوز27

يجتمع للتشاور بشأن إعالن بوتسدام. تقرر عدم إتخاذ أي إجراء ,خاصة مع 

إنتظار الرد السوفيايت عىل الوساطة املتوقعة منه.

شعبياً كان يُنظر إىل اإلعالن عىل أساس أن ال قيمة له.

القنبلة الذرية األوىل تسقط عىل مدينة هريوشيام، الصدمة تشمل كل الشعب آب6

الياباين وتشل الحكومة.

يجتمع آب9 األعىل  الحريب  املجلس  ناكازايك.  عىل  تسقط  الثانية  الذرية  القنبلة 

ويحصل إنقسام يف إقرار اإلستسالم، فلقد أيد 3 أعضاء املوافقة الفورية عىل 

إعالن بوتسدام وعارض 3.

بعد  تقع  مل  الكاملة  الهزمية  أن  والبحرية  الجيش  وقائدا  الحرب  وزير  جادل 

ويجب الصمود من أجل تحسني رشوط التفاوض.

ليالً قرر اإلمرباطور أن الوقت قد حان لإلستسالم و أرسلت الربقيات إىل جميع 

عواصم الحلفاء معلنة قبول ”إعالن بوتسدام“.

خالل الليل يسجل هريوهيتو خطاب اإلستسالم.آب14

قامت  اإلستسالم حيث  ملنع  أخرية  الليل جرت محاولة  متأخرة من  يف ساعة 

مجموعة من صغار الضباط مبحاولة إنقالب لكن املحاولة قُمعت يف الصباح 

الباكر.

خطاب اإلمرباطور يبث عرب الراديو ويعلن فيه أن اليابان سوف تنهي الحرب آب15

إلعتبارات إنسانية.

 يف الواقع مل يثرس فعلياً إىل واقعة اإلستسالم الياباين.
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هاجاشيكوين ناروهيكو Higashikuni Narahiko  يصبح رئيس وزراء.آب16

الحزب الشيوعي الياباين يعقد أول إجتامع رشعي علني له بعد الحرب.

الحركة النسائية اليابانية تقدم مطالبها للحكومة.أيلول

البارجة ميسوري USS أيلول2 اليابان وذلك عىل منت  إستسالم  الرسمي عن  اإلعالن 

.Missouri

تعيني دوغالس ماك آرثر Douglas MacArthur قائداً لإلحتالل.

فتح مكاتب Supreme Commander Allied Powers (SCAP) وهي متثل 

سلطات اإلحتالل.

وصول ماك آرثر  إىل طوكيو.أيلول8

أول إجتامع بني ماك آرثر وهريوهيتو يف مقر األول. وهام سوف يلتقيان 10 أيلول27

مرات خالل السنوات املقبلة.

ترشين 4

أول

السياسية  الحريات  القيود عن  برفع جميع  اليابانية  الحكومة  يأمر  آرثر  ماك 

واملدنية والدينية.

وزير ترشين أول5 عزل  اإلحتالل  سلطات  طلب  رفضه  بعد  إستقالته  كوين  هاجايش  قّدم 

داخليته ألنه كان وما زال عسكرياً.

شيجيميتسو مامورا Shigemitsu Mamora  يصبح رئيساً للوزراء.

وزير الزراعة والغابات يعرض خطة إلعادة تنظيم األرايض.

الربملان يحرر قانون العمل والنقابات Trade Union Law الذي يضمن حق 

التجمع واملفاوضة واإلرضاب.

تشكيل الحزب اإلشرتايك Japan Sociolar Party.ترشين ثاين

تشكيل أول منظمة نسائية عىل مستوى اليابان.



237

يبلغ هريوهيتو «نهاية الحرب» بطريقة طقوسية إىل رموز اليابان الدينية. يزور ترشين ثاين13

املعبد الكبري يف إيزي Ise ورضيح اإلمرباطور جيمو Jimmu ورضيح اإلمرباطور 

. Meiji  مايجي

تشكيل  Japan  Liberal   Party الحزب الليربايل الياباينكانون أول

Japan  Progressive Party الحزب التقدمي  الياباين

Japan Cooperative Party الحزب التعاوين الياباين

إلغاء بند «دولة الشنتو».كانون أول15
إقرار قانون اإلصالح الزراعي األول يف اليابان كانون أول

(ظهرت فيه الكثري من العيوب).

تبني اإلنتخابات الشعبية إلختيار حكام املقاطعات وذلك بدل التعيني املبارش 1946

من قبل الحكومة املركزية.

إلغاء وزارة الداخلية.

رسالة املصري الوطني The Rescript to Promote the National Destiny كانون ثاين1

من اإلمرباطور نرشت يف الصحف التي تصدر يف كل أنحاء البالد. أكد هريوهيتو 

فيها عىل املبادئ الخمسة Charter Oath (1868) ويشري إىل عدم الوهيته 

(برشيته).

وظائف  إستالم  من  ومنعهم  محافظني  سياسيني  عدة  تطال  تطهري  عمليات 

وأول  مؤسس    Hatoyama Ichiro إيشريو  هاتوياما  ذلك  يشمل  حكومية. 

رئيس للحزب الليربايل الياباين.

أحد شباط19 زار  الشعبية،  بالفئات  لإلختالط  جولة  بأول  قام  هريوهيتو  اإلمرباطور 

املصانع إضافة إىل سوق عام يف يوكوهاما.
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القوانني آذار6 عىل  مستندة  وكانت  الجمهور  إىل  الجديد  للدستور  مسودة  تقديم 

الغربية. كانت عدة جهات حكومية وغري حكومية يابانية قد قدمت مسودات 

عديدة أخرى منذ شهر ترشين أول، وعندما تم جمعها يف «مسودة خالصة» 

قُدمت سوياً من قبل الحكومة.

 رفضتها سلطات اإلحتالل ألنها مل تحِو سوى عىل تعديالت سطحية عىل دستور

 املايجي. لذلك قامت سلطات اإلحتالل بتقديم مسودتها الخاصة عىل أساس

أنها مكتوبة من قبل الحكومة.

لجنة الرشق األقىص The Far Eastern Commission تعفي هريوهيتو من نيسان3

تهم جرائم الحرب.

بدء اإلنتخابات الربملانية، وألول مرة النساء تَُشّجع للتصويت.نيسان10

ترشحت 79 إمرأة وفازت 39 منهن.

فوز 4 من مرشحي األحزاب الشيوعية. 

كان هناك 2770 مرشحاً، 95 % منهم مل يقوموا بأي وظيفة عامة سابقاً، ميثلون 

363 حزباً سياسياً.

731 أيار3 الوحدة  دور  عىل  التعتيم  تم  طوكيو.  يف  الحرب  جرائم  محاكامت  بدء 

(وحدة األسلحة الكياموية والجرثومية) وتجاهل دور هريوهيتو.

الحزب أيار22 للوزراء وهو من  يوشيدا شيجورو Yoshidu Shigeru  يصبح رئيساً 

الليربايل.

إعفاء حزيران18 عن  جهراً  يعلنون  الدولية  العسكرية  املحكمة  يف  العامون  املُّدعون 

هريوهيتو من الوقوف أمام املحكمة كمجرم حرب.

اإلمرباطور رسمياً يعرض الدستور الجديد عىل الربملان من أجل التصديق عليه. حزيران21

أُشري إىل الدستور الجديد عىل أنه تنقيح لدستور املايجي، والحقيقة إنها كانت 

عملية إعادة كتابة.
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تم تشكيل نقابتني للعامل هام:آب

 All Japan federation of -1

the Trade Unions Sōdōmei

وهي مضادة للفكر الشيوعي.

National Congress of Industrial Union Sanbetsu  -2

وكانت تحت قيادة شيوعية.

الربملان يصادق عىل قانون العمل.أيلول20

ترشين 21

أول

يصدر الربملان قانون اإلصالح الزراعي.

ترشين 3

ثاين

اإلمرباطور يعلن الشكل األويل للدستور الجديد.

الحكوميني مام أجرب كانون ثاين194731 الشامل لكل املوظفني  العام  بدء حملة إلعالن اإلرضاب 

حكومة يوشيدا عىل اإلستقالة. تجدر اإلشارة إىل أن سلطات اإلحتالل تدخلت 

إليقاف اإلرضاب قبل دخوله حيز التنفيذ.

الواليات املتحدة تعلن مبدأ ترومان.آذار

إقرار قانون التعليم يف الربملان وفيه تم جعل املنهج أكرث ليربالية وشجع عىل آذار31

التعليم املختلط واملساواة.

بدء اإلنتخابات العامة.نيسان

بدء العمل الفعيل بالدستور الجديد.أيار3

كاتايوما تيتسو Katayoma Tetsu  من الحزب اإلشرتايك يصبح رئيساً للوزراء.

إنشاء وزارة العمل.أيلول

إقرار قانون لتصفية مراكز القوى اإلقتصادية الزياباتسو وإنشـاء لجنة تصفية كانون أول1948

.Holding Companion Liquidation Commission

تعلن لجنة التصفية أن 325 رشكة خاضعة للمساءلة.شباط

إنهيار الحكومة واستقالة كاتايوما بعد رفض رئيس مراجعة امليزانية املوافقة شباط10

عىل الخطة الحكومية.

آشيدا هيتويش Ashida Hitoshi  من الحزب اإلشرتايك يصبح رئيساً للوزراء.آذار
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الربملان يصّوت عىل التقرير اإلمرباطوري السنوي املتعلق بالتعليم.حزيران

بعد العديد من املناورات السياسية واملفاوضات الرسية، لجنة التصفية تقلص متوز1

الئحتها السابقة وتخترصها إىل 100 رشكة فقط.

 تم إستبعاد البنوك بشكل كامل يف الالئحة الجديدة.

ترشين 

أول

سلطات  أيضاً  فيها  تورطت  كربى  حكومية  فساد  فضيحة  يف  آشيدا  تورط 

اإلحتالل, عرفت بـ The Showa Denko Scandal فأُجرب عىل اإلستقالة.

يوشيدا يصبح رئيساً للوزراء من جديد.

ترشين 12

ثاين

محكمة طوكيو لجرائم الحرب تصدر أحكامها.بينام كان الحكم النهايئ جامعياً، 

ّرصح عدة قضاة عن أحكام فردية مغايرة.

يصدر مجلس األمن القومي األمرييك كانون أول19

 Nine - التسـع  النقـاط  قانـون   The U.S National Security Council

Point Program، ويُعرب عن السياسة اإلقتصادية املفروضة عىل اليابان.

حصول اإلنتخابات العامة ويتمكن الحزب الشيوعي من زيادة عدد مقاعده 1949

من 4 إىل 35.

تنفيذ شباط1 لإلرشاف عىل  واشنطن  ِقبَل  من   Joseph Dodge دودج  يُعني جوزف 

برنامج النقاط التسع.

دودج بطريقة فردية يعلن عن تحديد معدل ثابت لرصف الني الياباين مبقدار نيسان23

360 يّناً للدوالر الواحد وما لبث أن غادر البالد بعد أسبوع.

إنشاء وزارة التجارة الخارجية والصناعة.أيار

خوفاً من تنامي قوة الشيوعيني تقوم سلطات اإلحتالل مبالحقة زعامء 1950

الحزب، وتحظّر صدور منشوراتهم وخاصة صحيفة الحزب ”العلم األحمر“  

 Akahata

إندالع الحرب الكورية مع قيام الشامل بالهجوم عىل الجنوب.حزيران25
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وذلك متوز8 رجل    75000 من  أمن  قوة  بإنشاء  اليابانية  الحكومة  آرثر  ماك  يأمر 

إلضافتهم إىل 8000 رجل أمن يخدمون حالياً.

واشنطن تفاوض طوكيو رسياً من أجل إنشاء جيش من 350000 جندي إال أن 

يوشيدا رفض ذلك.

ماثيو نيسان195111 الجرنال  وتعيني  ترومان  الرئيس  من  بأمر  منصبه  من  آرثر  ماك  إعفاء 

ريدواي Mathew Ridgway مكانه.

ماك آرثر يغادر اليابان.نيسان15

السياسية حزيران الواجهة  إىل  القدماء  املحافظني  والقادة  املنفيني  السياسيني  عودة 

بقيادة هاتوياما Hatoyama. حصل اإلختالف والرصاع مع رئيس حزب يوشيدا 

The Demo- الدميوقراطي للحزب  إنشقاقهم وتشكيلهم  إىل  أخرياً  أدى  مام 

. cratic Party 

معاهدة سان فرانسيسكو: تم توقيعها من قبل ٤٨ دولة عادت مبوجبها اليابان أيلول8

العاملية  الحرب  آثار  معظم  إنتهت  بذلك  مستقلة،  كدولة  الدولية  األرسة  إىل 

الثانية وبالتايل مل يعد مفروضاً عىل اليابان أي تعديالت عىل هيكليتها.

.Mutual Security Treaty وقّعت اليابان والواليات املتحدة معاهدة أمنية

أحزاب اليمني وافقت عىل إتفاقية السالم وعارضت إتفاقية األمن.

 األحزاب اليسارية عارضت اإلثنني.

إنتهاء اإلحتالل األمرييك رسمياً لليابان.نيسان195228

بدء العمل بإتفاقية األمن مع زيادة بعض امللحقات اإلدارية.
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